
Y O U R  B U S I N E S S .  O U R  P A S S I O N .

UUDISTUVA 
TEOLLISUUS

ELÄMYS-
TALOUS

ÄLYKKÄÄN 
KAUPUNKISEUDUN 

RATKAISUT

INVESTOINTIEN 
EDISTÄMINEN

TIETO-
PALVELUT

 LIIKETOIMINTA- 
EKOSYSTEEMIEN  
KEHITTÄMINEN

KASVU- JA 
KANSAINVÄLISTYMIS-

PALVELUT

Tampereen kaupunkiseutu on yksi 
maamme nopeimmin kasvavista seu-
duista. Business Tampereessa tarjoam-
me yrityksellesi tietoa kaupunkiseudun 
elinkeinoelämästä ja yrityspalveluista 
sekä käytännön apua ja neuvoja yritys-
toimintasi kehittämiseen.

Tampereen kaupunkiseutu on tunnettu 
yhteistyöstä ja osaamisesta. Asiantun-
temuksemme on myös silloin tukenasi, 
kun yrityksesi kaipaa apua parhaiden 
verkostojen, kontaktien sekä toimipaik-
kavaihtoehtojen löytämisessä.

Anna-Krista ”Titta” Sorvoja 
Asiakkuusjohtaja, Elämystalous
anna-krista.sorvoja@businesstampere.com
+358 40 594 5262

Oula Välipakka
Asiakkuusjohtaja, Uudistuva teollisuus
oula.valipakka@businesstampere.com
+358 40 552 2000

”

”

Tampereen kaupunkiseutu tarjoaa 
lukuisia mahdollisuuksia liiketoimintasi 
kehittämiselle ja kasvulle.  Edistäm-
me uusien palvelujen kokeiluja myös 
todellisessa kaupunkiympäristössä ja 
linkitämme sinut sinne, missä tapahtuu.

”
”OTA YHTEYTTÄ!

Niina Immonen
Asiakkuusjohtaja, 
Älykkään kaupunkiseudun ratkaisut
niina.immonen@businesstampere.com
+358 40 821 5113

”

palveluksessasi
Asiantuntijamme

Business Tampere
PALVELUKSESSASI

Kasvu, kansainvälistyminen, osaajat, investoinnit, 
vienti, toimitilat, verkostoituminen, digitalisaatio 
ja innovaatiot. 

Annamme käytännön neuvot ja konkreettisen 
tuen, avaamme ovet ja varmistamme yritykselle-
si mahdollisimman mutkattoman tien menes-
tykseen. 

Palvelemme yrityksiä Tampereen kaupunkiseu-
dun elinkeino-ohjelman mukaisilla asiakastoimi-
aloilla, joita ovat uudistuva teollisuus, älykkään 
kaupunkiseudun ratkaisut sekä elämystalous.

Rakennetaan uutta Tampereen seutua. 
Yhdessä.

www.businesstampere.com
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KASVU- JA 
KANSAINVÄLISTYMISPALVELUT

Tarvitsetko tukea kasvuun ja kansainvälistymiseen? 
Tarjoamme Tampereen kaupunkiseudun yrityksille 
asiantuntevaa kasvu- ja kansainvälistymispalvelua. 
Etsimme kehitystarpeesi mukaiset palvelut yrityksesi 
kehittämisen tueksi, tarjoamme verkostoitumismah-
dollisuuksia ja ohjaamme sopiviin kehittämispalve-
luihin. 

LIIKETOIMINTAEKOSYSTEEMIEN 
KEHITTÄMINEN

Etsitkö uusia yhteistyöverkostoja yrityksellesi? 
Linkitämme yrityksesi seudun liiketoimintaekosystee-
meihin, autamme verkostojen rakentamisessa, tutki-
mus- ja kehitysyhteistyössä sekä kannustamme mukaan 
kehitysprojekteihin ja kokeiluihin. Asiantuntijoiltamme 
saat ohjausta ja työvälineitä erilaisten verkostojen 
rakentamiseen.

INVESTOINTIEN EDISTÄMINEN

Harkitseeko yrityksesi sijoittumista Tampereen kau-
punkiseudulle? Maksuton sijoittumispalvelumme 
sisältää yksilöllisen suunnitelman ja yhteyshenkilön 
koko prosessin ajaksi. Kartoitamme toimitila- ja tont-
tivaihtoehdot, esittelemme toimijaverkostoamme ja 
etsimme alueelta yhteistyökumppaneita. Esittelem-
me myös kaupunkiseudun osaamista kansainväliselle 
yritykselle tai välitoimijalle. 

TIETOPALVELUT

Etsitkö tietoa Tampereen kaupunkiseudun yritys- ja 
tutkimusyhteistyömahdollisuuksista? Tarjoamme 
niin kotimaisille kuin kansainvälisille yrityksille tietoa 
yritysten liiketoiminta- ja innovaatioympäristöstä sekä 
yrityspalveluista. Lisäksi palvelukanavistamme löytyy 
kootusti tietoa tapahtumista ja yhteistyömahdolli-
suuksista. Kokoamme ja jaamme myös tilastotietoa 
seudun yritystoiminnasta. 


