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Business Tampereen ajankohtaisnostot
Niina Immonen, Business Tampere

Business Tampereen palvelut
KEHITTÄMIS- JA
INNOVAATIOYHTEISTYÖ

Kannustamme yrityksiä
mukaan kiihdyttämötoimintaan, kehitysprojekteihin, nopeisiin
kokeiluihin.
Tuotamme yhteistyössä
koulutuksia sekä uusia
teknologia-alustoja.
Tarjoamme näiden kautta
Tampereen kaupunkiseudun yrityksille
asiantuntevaa apua
yrityksen tuotteen tai
palvelun kehittämiseen.

KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN TUKEMINEN

Järjestämme verkostoitumistilaisuuksia ja
matchaamme toimijoita.
Avaamme rahoitusmahdollisuuksia kasvuun
sekä ovia kansainvälisille
markkinoille.
Linkitämme yrityksesi
seudun liiketoiminta- ja
innovaatioekosysteemeihin.
Autamme verkostojen
rakentamisessa sekä
tutkimus- ja kehitystyössä.

INVESTOINTIEN JA
SIJOITTUMISTEN EDISTÄMINEN

Maksuton sijoittumispalvelumme sisältää
yksilöllisen suunnitelman ja
yhteyshenkilön koko prosessin ajaksi.
Kartoitamme toimitila- ja
tonttivaihtoehdot, esittelemme toimijaverkostoamme
ja etsimme alueelta
yhteistyökumppaneita.
Esittelemme myös
kaupunkiseudun osaamista
kansainvälisille yrityksille tai
välitoimijoille.

TIETOPALVELUT JA
PALVELUTARPEEN SELVITYS

Etsimme ja ohjaamme
yrityksesi tarpeesi mukaisten
kehittämispalveluiden
pariin.
Tarjoamme kotimaisille ja
kansainvälisille yrityksille
tietoa yritysten
liiketoiminta- ja
innovaatioympäristöistä.
Kokoamme ja jaamme
tilastotietoa seudun
yritystoiminnasta sekä tietoa
tapahtumista ja
yhteistyömahdollisuuksista
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Business Tampereen rahoitusneuvontapalvelut
RAHOITUKSEN HELP DESK -PALVELU

RAHOITUSKLINIKAT JA KASVUN SPARRAUS

Startupeille sekä kasvuhakuisille yrityksille suunnattu maksuton
palvelu auttaa rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoa:
https://businesstampere.com/fi/yritykset/yrityksenrahoitus/rahoitusneuvonnan-helpdesk-ja-rahoitusklinikat/

Business Tampere tarjoaa startupeille sekä kasvuhakuisille
yrityksille suunnattuja maksuttomia rahoitusklinikoita,
joiden asiantuntijana toimii Business Tampereen
asiakkuusvastaava Tapio Siik. Yritys voi varata 1,5h
mittaisen klinikan, jossa kartoitetaan yrityksen tilanne ja
ehdotetaan sopivia jatkopolkuja.

Ota yhteyttä:
Yleiset rahoituskysymykset
Asiantuntija Tuomas Maisala
rahoitusneuvonta@maisala.net
puhelin 044 766 7000
Kysymykset kansainvälistymiseen liittyen:
Asiantuntija Tommi Pajala
rahoitusneuvonta@fimentum.fi
puhelin: 050 543 0232

Lisätietoa:
https://businesstampere.com/fi/yritykset/yrityksenrahoitus/rahoitusneuvonnan-helpdesk-ja-rahoitusklinikat/
All services
available also in
English!

Ota yhteyttä:
Tapio Siik
tapio.siik@businesstampere.com
p. 040 568 1483
Lisätietoa ja varauskalenteri:
https://businesstampere.com/fi/yritykset/yrityksenrahoitus/rahoitusneuvonnan-helpdesk-ja-rahoitusklinikat/

Kysymykset EU-rahoitukseen liittyen:
Asiantuntija Johannes Ahvo
johannes.ahvo@spinverse.com
puhelin 050 516 3947
Palvelunumeron järjestävät Pirkanmaan yrittäjät, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan kunnat, Tampereen kaupunkiseudun yrityspalveluyhtiö
Ensimetri ja Business Tampere.

TULOSSA: Business Tampere tarjoaa maksuttoman
analyysin yrityksesi tukirahoitusmahdollisuuksista
Granted AI luomaa työkalua pilotoidaan Business
Tampereen verkkosivuilla syksyllä 2021. Työkalu
kokoaa rahoitusinstrumentit yhdelle alustalle ja
tuottaa mahdollisuusanalyysin yrityksesi profiloinnin
perusteella – jotta loistavat kasvuideat saisivat
ansaitsemansa rahoituksen.
Mahdollisuusanalyysin sisältö:
•

Näet yhdellä silmäyksellä tukirahoitusmahdollisuuksiesi scoren

•

Pääset tutustumaan profiiliisi sopiviin rahoitusinstrumentteihin

•

Näet keskeiset mahdollisuuksiisi vaikuttavat tekijät
rahoitusinstrumenttikohtaisesti

Palvelun eteneminen
•

Täytä Business Tampereen sivustolla rahoitusbotti, avautuu syyskuussa 2021

•

Saat sähköpostiisi linkin mahdollisuusanalyysiin

•

Voit tarpeen tullen sparrata mahdollisuuksiasi yhdessä Business Tampereen
asiantuntijan kanssa

TULEVAT WEBINAARIT
SYYSKUU
24.9. Pirkanmaan Sijoittajatilaisuus
LOKAKUU
13.10. Business Tampereen palvelut kasvuun ja
kansainvälistymisen tukena
14.10. alkaen Startup-yhteistyön ABC –koulutus
20.10. Investor-readiness training
25.10. EU-rahoitusmahdollisuusdet pk-yrityksille
27.10. Growth sparring webinar: ”How to create a startup
without software coding skills”

MARRASKUU
3.11.2021 Joukkorahoitus yritykselle
17.11.2021 Startup and law - QA: what you have always
wanted to know about the law
24.11.2021 Konkreettiset työkalut vihreään siirtymään
JOULUKUU
8.12. Testialustat tutuiksi -sarja: IoT & 5G
Seuraa tapahtumatyrityksille.fi kalenteria ja
ilmoitteluamme. Muutokset mahdollisia.

Business Tampere on Alihankinta 2021 -tapahtuman pääkumppani
TIISTAI 21.9.

KESKIVIIKKO 22.9.

TORSTAI 23.9.

Palkinnon jakaa Tampereen
kaupungin pormestari
Anna-Kaisa Ikonen

#SMARTTAMPERE

Smart Tampere
AV O I N N A N Y T
• Palvelukokeiluhannat / CityIoT2 –hanke (2-4 pilottia)
• Kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyviä, kameradataa ja tekoälyratkaisuja hyödyntäviä, pilotointi-ideoita. Piloteissa voidaan hyödyntää
esimerkiksi joko kaupungin olemassa olevaa kameradataa (esimerkiksi liikennekamerat) tai uusia, pilottia varten asennettavia, kameroita.
• Miten eri sovelluksista ja datalähteistä yhdistelemällä muodostuvaa kaupunkiympäristön tilannekuvaa voidaan hyödyntää kaupungin eri
toimintojen ohjaamisessa ja optimoinnissa. Tampereen kaupungin tarjoamia avoimia datalähteitä löytyy esimerkiksi osoitteesta data.tampere.fi.
• Myös muita kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyviä kokeiluja ja pilotointeja mahdollista tarjota.
• Lisätiedot: https://projektit.smarttampere.fi/kehittaminen-ja-kokeilut/tarjouspyynto-cityiot2-6aika-hankkeen-palvelukokeilut

• Strategisten kumppaneiden haku / Resilient Smart City Solutions Ecosystem (RECO) –projekti
• Projektin tavoitteena on tuottaa yritysten ja tutkimuslaitosten yhteisiä ison mittakaavan hankkeita.
• Hankkeen teemoista keskeisimmät ovat rakentaminen, energia ja ict-infrastruktuuri. Hankkeen keskeisimpänä pilotointialustana toimii
Hiedanranta.
• Lisätiedot: https://smarttampere.fi/blogi-yhteisella-tulevaisuuden-visiolla-kohti-kestavampaa-infraa/

TULOSSA
• Tampere Energy Challenge -haastekilpailu, jonka avulla käynnistetään uniikin kaupunginosatasoisten kestävien ratkaisuiden kansainvälinen kehitys- ja
toteutusympäristö.
• 6Aika ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut hankkeen pilottihaku
• Smart City Expo Barcelonassa 16-18.11.2021
• Lue lisää: https://smarttampere.fi/
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29.1.-4.2.2022

FROM
RESEARCH
TO REALITY.
CONFERENCE AND EXPO 31.1.-2.2.2022

We bring together science communities,
innovative businesses and city developers
around the world to make big ideas into
reality. The culmination of the Tampere
Smart City Week is the hybrid Conference
and Expo that you can participate from your
home office or on site in Tampere, at the
brand new UROS LIVE arena!

Yritys- ja innovaatioekosysteemit

businesstampere.com

11

Ekosysteemit: kiertotalous
• Save the Date 13.10. klo 9-12 Yritysten arvoketjut
kestävän liiketoiminnan mahdollistajana –
verkkokoulutus. Kahdelle yritykselle mahdollisuus
yrityskohtaiseen sparraukseen tilaisuuden teemoista.
Tapahtumakutsut lähtevät vielä tällä viikolla.
• Kokeilupalveluhankintahaku avautumassa Tampereen
seudulle syys-lokakuussa vähähiilisten arvo- ja
palveluketjujen kehittämiseen liittyen. Hakukierrokselta
rahoitetaan kaksi 10 000 euron arvoista hankintaa.
Lisätietoja hausta ja hakuilmoitus tulossa
www.circhubs.fi sivustolle. Haun avautumisesta
viestitään myös sähköpostitse ja somessa.

• Tule mukaan Tampereen seudun ilmastokumppaniksi
– meitä on jo 86!
Mukaan pääsee antamalla ilmastolupauksen sivulla
www.ilmastokumppanuus.fi . Ilmastokumppanit
ilmastolupauksineen löydät täältä
www.ilmastokumppanuus.fi/ilmastoteot . Tervetuloa
mukaan alati kasvavaan ilmastokumppanien
verkostoon!
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Ekosyseemi: Startup Tampere
• EuroScalers-kasvuohjelma Euroopan markkinoille suuntaaville, haku auki 26.9.2021 asti,
https://www.euroscalers.com/
• Syntyvien startup-yritysten valmennus Red Brick Online pre-accelerator, haku auki 6.10.2021 asti,
https://redbrick.fi/programs/pre-accelerator-program/
• Red Brick Accelerator, haku aukeaa joulukuussa 2021
• Finnish Game Incubator 2021, haku auki 22.10.2021 asti, https://tampere.games/finnish-game-incubator/
• SLUSH 1.-2.12.
• Tampere SLUSH Event 1.12.2021 - parhaiden startupien showcasing ja yhdistäminen kv-sijoittajiin
Tapahtumia
• EIT FAN Demoday 7.10.2021 - ruokateemaisen kiihdyttämöohjelman Demodayn striimaus
• 20.10.2021 Investor-readiness training
• 27.10.2021 Growth sparring webinar: ”How to create a startup without software coding skills”
• 17.11.2021 Growth sparring webinar: ”How to get more resources more through international startup hubs
and accelerators”

Ekosysteemit: terveysteknologia
• 8.10. klo 10-12.40 India means Business: Cooperation
Possibilities in Healthtech and Medical Devices
between India and Finland, online. Ilmoittautuminen:
https://businesstampere.com/?event=india-meansbusiness-cooperation-possibilities-in-healthtech-andmedical-devices-between-india-andfinland&preview=true

• Tampere Health is calling companies to joint export
activities to Vietnam and join our activities at
HIMSS2022.
Contact van.le@businesstampere.com for further
information.

• 30.9. klo 13-14.30 Tampere Health, Biobank and HeAT
Lab Networking Event Ilmoittautuminen:
https://www.lyyti.fi/reg/Tampere_Health_Biobank_and
_HeAT_Lab_Networking_Event_2941
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Ekosysteemit: Film Tampere
• Tampereen audiovisuaalisen alan
ekosysteemikehityksen myötä seudulla tehdään useita
elokuva- ja TV-tuotantoja, joista moni päätyy
levitykseen kansainvälisille markkinoille. Nämä
tuotannot etsivät usein seudulta
yritysyhteistyökumppanuuksia laajasti eri toimialoilta.
Mikäli yhteistyö kiinnostaa tuotantojen kanssa
kiinnostaa, ole matalalla kynnyksellä yhteydessä Film
Tampereen asiantuntijoihin, niin kerromme lisää!

https://filmtampere.com/
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• Inviting companies that would like to develop
their own first IC/ASIC/FPGA aka chips
• Chip template being co-developed by Hub
• Significant funding from Business Finland to
enable development of Hub incl. education and
industrial collaboration with Tampere University

Imaging

Automotiv
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AI / ML

IoT

