
KOHTI  
YRITYSKAUPPAA — 
KASVUPOLKU ® 2019 
HAETKO KASVUA YRITYSKAUPALLA TAI  
ONKO AIKA LAITTAA YRITYS MYYNTIKUNTOON?A 



OSALLISTU KOHTI YRITYSKAUPPAA -KIERTUEEN PÄIVIIN 
TAMMIKUUSSA JA OPI LISÄÄ YRITYSKAUPAN MAHDOLLISUUKSISTA! 
Mikäli tavoitteenasi on saada yritys myyntikuntoon tai olet kiinnostunut kasvattamaan omaa yritystäsi yrityskaupan 
kautta, Kohti yrityskauppaa — Kasvupolku® on paikkasi. 

Kasvupolku strattaa tammikuussa kaikille avoimilla Kohti Yrityskauppaa — Kasvupajoilla 5 eri paikkakunnalla ympäri 
Suomen. Kasvupajat ovat erinomainen mahdollisuus saada lisätietoa yrityskaupan tuomista mahdollisuuksista ja 
sen vaatimuksista oli sitten kyseessä yritysosto tai -myynti.

Kasvupajojen jälkeen Kasvupolulle valituille 15 yritykselle tarjotaan kahden päivän ajan maksutonta sparrausta 
yrityskaupan teemoista ja liiketoiminnan kehittämisestä sekä kasvattamisesta.

LISÄTIETOJA JA HAE MUKAAN

Kasvupolun nettisivut: www.kasvuopen.fi/kasvupolut/kohti-yrityskauppaa-kasvupolku
Hae mukaan 8.2.2019 mennessä: www.kasvuopen.fi/hae

Aleksi Saarinen, Kasvun Roihu, p. 041 548 8762, aleksi.saarinen@roihu.com 
Satu Haka, Kasvun Roihu, p, 050 3048779, satu.haka@roihu.com 

MIKÄ ON KASVU OPEN? 
Kasvu Open on Suomen suurin yritysten kasvun sparrauskilpailu. Se on kansanliike, joka tuo kasvun kaikkien 
ulottuville. Se valjastaa maan parhaat asiantuntijat, näkemyksellisimmät sijoittajat ja kokeneimmat yrittäjät 
pohtimaan juuri sinun yrityksesi kasvun mahdollisuuksia – maksutta.

Haluat laittaa yrityksesi myyntikuntoon,  
olit sitten myymässä tai et

”Yrityksen pitää olla aina sisäisesti ja ulkoisesti 
myyntikunnossa. Se on laadun tae ja kuvaa sitä, että emme 
ole riskiyhtiö. Matkan varrella olemme saaneet järkyttävä 
määrän hyviä kommentteja. Lisäksi eri toimialoilta on löytynyt 
synergiaetuja, joiden avulla voimme tehdä asioita uudella 
tavalla.

Valtakunnallinen Kasvupolku-kokonaisuus on tarjonnut 
haastavimmat myllärit, jotka sparrasivat niin, että tukka 
tärisee vieläkin. ”

Minna Åman-Toivio, MedKit Finland
Kasvupolulle niin kuin mihin tahansa seikkailuun kannattaa 

KIITORATA 1 
14.3. klo 8:00-16:00 
Pääkaupunkiseudulla

Kasvupolulle valittua yritystä 
pääsevät tapaamaan 
useita eri sparraajia. 
Sparrausteemoina muun 
muassa arvonmääritys, 
hallitustyö, juridiikka, rahoitus 
ja strategia.

KIITORATA 2 & SEMIFINAALI 
11.4. klo 8:00-16:30 Pääkaupunkiseudulla 
 
Sparrausteemoina päivässä muun muassa kuinka 
yritys laitetaan myyntikuntoon, mitä yritysosto oikeasti 
tarkoittaa ja kuinka se voidaan rahoittaa.

Kiitoratapäivän lopuksi Kasvupolun tuomaristo valitsee 
Kasvupolun voittajan ja kunniamainitun, jotka etenevät 
KasvuOpenin valtakunnalliseen kisaan.

MIKSI HAKEA MUKAAN?

KASVUPAJAT
Kasvattamassa tietoisuutta yrityskaupan 
tuomista mahdollisuuksista ja sen vaatimuksista 
ympäri Suomen. Mielenkiintoisia puheenvuoroja, 
workshoppeja ja kahdenkeskisiä klinkikkatapaamisia 
yrityskaupan asiantuntijoiden kanssa.
Helsinki 10.1.2019
Turku 16.1.2019
Tampere 17.1.2019

KIINNOSTAAKO 
YRITYSKAUPPA?

Oulu 30.1.2019
Kuopio 31.1.2019

Haet tai harkitset hakevasi kasvua 
yritysostolla nyt tai tulevaisuudessa

”Osallistuminen Kasvu Openiin on mahdollistanut 
sparraamisen eri alojen asiantuntijoiden sekä muiden 
kasvupolkuun osallistuneiden yritysten kanssa. Tämä 
on entisestään innostanut ja inspiroitunut meitä sekä 
vauhdittanut kasvuamme. Kasvu on myös luonut meille 
entistä osallistuvampaa yrityskulttuuria ja rikkonut tiimien 
rajoja niin, että kaikki halukkaat osallistuvat mm. yrityksen ja 
palveluiden kehittämiseen.”

Lauri Kasti, Planeetta Internet

KOHTI YRITYSKAUPPAA — KASVUPOLUN KULKU?

TÄMÄ KASVUPOLKU® ON SINULLE JOS...

HAKU KASVUPOLULLE
Hae mukaan Kasvupolun 
sparraukseeen 8.2.2019 
mennessä.

www.kasvuopen.fi/hae
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