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Team Finlandin ajankohtaiset nostot syksyyn

Business Tampereen ajankohtaisnostot syksyyn
Niina Immonen, Business Tampere

Palvelumme
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

Startupeille sekä kasvuhakuisille yrityksille suunnattu
maksuton palvelu auttaa rahoitukseen liittyvissä
kysymyksissä. Lisätietoa:
https://businesstampere.com/fi/yritykset/yrityksenrahoitus/rahoitusneuvonnan-helpdesk-jarahoitusklinikat/
Ota yhteyttä:
Yleiset rahoituskysymykset
Asiantuntija Tuomas Maisala
rahoitusneuvonta@maisala.net
puhelin 044 766 7000

All services
available also in
English!

Kysymykset kansainvälistymiseen liittyen:
KV-rahoitusneuvonnan klinikkapäivät syksyllä 2022
Asiantuntija Tommi Pajala

RAHOITUSKLINIKAT JA KASVUN
SPARRAUS

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

Business Tampereen
rahoitusneuvontapalvelut
Kansainvälistymisen
rahoituneuvonnan klinikkapäivät
syksyllä 2022
•
•
•

Kaipaako yrityksesi kansainvälistymiseen
sparrausta tai neuvontaa rahoitusasioissa?
Suunnattu startupeille sekä kasvuhakuisille
yrityksille
Klinikka-ajat: 9.9., 7.10., 18.11. & 9.12.2022
•

•
•

Rahoitusasiantuntija Tommi Pajala, Fimentum
Oy

Varaa maksuton rahoitusneuvonta
osoitteesta:
Select a Date & Time - Calendly
Lisätietoa palvelusta:
Yrityksen rahoitus ja rahoitusneuvonta Business Tampere

Business Tampereen EU-rahoituneuvonta
•
•
•
•

Avustamme yrityksiä tunnistamaan toiminnastaan
alueet, jotka voivat hyötyä EU –
rahoitusinstrumenteista
Tuki yhteistyökumppaneiden löytämiseen
Sparraaminen hakuprosessin suhteen
EU –hankkeen elinkaaren eri vaiheiden opastus:
hakemus, sopimukset, raportointi, projektinhallinta
jne.

Jari Ahola

Mika Kolari

jari.ahola@businesstampere.com

mika.kolari@businesstampere.com

Asiakasvastaava, EU –rahoitus,
Asiakkuusvastaava, EU-rahoitus,
Erityisesti Health Tech ja teollisuus erityisesti kiertotalous ja materiaalit

All services
available
also in
English!

Business Tampereen syksyn webinaarit
Yrityksen kasvun
sparraus:

Testialustat
tutuiksi:

• 6.9. Team
Finlandin
ajankohtaiset
nostot syksyyn
• 21.9. Pirkanmaan
Kasvupolku:
Kuinka vakuuttaa
rahoittaja
• 5.10. EU-rahoitus

• Lokakuu 2022Turvallisuus
• Marraskuu 2022
– Ratikka

Vihreä siirtymä:
• 26.10.
Hiilineutraalin
liiketoiminnan
ABC
• 29.11. Vihreän
siirtymän
rahoitusmahdolli
suudet ja palvelut

Syksyn muut tapahtumanostot
Johtajuussymposium, 7.9.2022 klo 17
SIXNET Roadshow Hämeen linnassa 21. – 22.9.2022
Isot koneet keskustorilla 1.10.2022
Valmistavan teollisuuden benchmark -matka
Saksaan 4.-6.10.
• Regulatory Essentials in Health Tech 22.9. – 22.11.2022

•
•
•
•

Tampere Business Community (TaBu):
Mentoring Service
• Be a mentor and share your
knowhow for those needing
an advice
• Search from mentors
(currently 51) to built up the
knowledge and get sparring
where needed
• Register, Log in and find out
more:
www.tamperebusinesscommun
ity.com

Kehittämis- ja innovaatioyhteistyö:
teknologia-alustat
Tampereen kaupunkiseutu on
edelläkävijä erilaisten
kehitysalustojen tarjoamisessa
• Testialustoja löytyy mm. seuraavilta
toimialoilta:
•

teollisuus, terveysala ja terveysteknologia,
rakentaminen, kiertotalous, liikenne, tekoäly, 5G
ja IoT sekä turvallisuus
https://businesstampere.com/fi/toimintaymparisto/kaupunkis
eutu-kehitysalustana/innovaatioymparisto/

-

CIVIT
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Yhteiskehittäminen
Demobooster Tampere: Saunabooster
• Uutta tuotetta tai ideaa kehittävä jo vakiintunut yritys esittää haasteen,
johon startup- ja teknologiayritykset saavat esittää ratkaisuvaihtoehtonsa.
• Syksyn 2022 Demobooster on tarttunut saunateemaan. Mukaan toivotaan
mielenkiintoisia haasteita, jotka yhdistävät fiksusti teknologiaa tai
palvelua.
• Katso lisää toimintamallista:
https://businesstampere.com/fi/demobooster-tampere-etsi-ratkaisujayritysten-oikeisiin-ongelmiin/
• Mukaan mahtuu ja ehtii vielä!
• Lisätietoa: Jouni Myllymäki, jouni.myllymaki@businesstampere.com
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Yritys- ja innovaatioekosysteemit

https://businesstampere.com/fi/toimintaymparisto/liiketoimintaekosysteemit/
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Teollisuus- tai matkailualan
yritys
Tule löytämään kasvun
mahdollisuuksia
ennakoimalla!
Tarjoamme nyt yrityksille mahdollisuuksia
kehittää ennakointia ja tulevaisuustiedon
hyödyntämistä. Ennakointi tukee kasvua,
mahdollistaa varautumisen yllättäviin haasteisiin,
ja parantaa asiakasymmärrystä.
Seuraavat työpajat:
21.9.2022 Tunnista yrityksesi kehitykselle tärkeä
•
data (matkailuala)
12.10.2022 Oikeat menetelmät tehokkaaseen
•
ennakointiin ja tiedolla johtamiseen
•
2.11 Tulevaisuustieto ja skenaariot
strategiatyössä
23.11 Tiedosta käytäntöön – tiedolla johtamisen
•
ja ennakoinnin käytänteet ja verkostot

Ilmoittaudu
tapahtumakalenterista
tai ota yhteyttä!
Johanna Kirjavainen
0503001373
Business Tampere
@businesstampere.com
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Syksyn vientitapahtumat 2022
• Valmistavan teollisuuden benchmark-matka OstwestfalenLippeen, Saksaan 4.-6.10. Matkalla katsastetaan teollisuusalan
huippukohteita (klusterit, yritykset ja tutkimuslaitokset)
• Itäisen Afrikan ja Kaakkois-Aasian suurlähetystövierailut ja
markkinatietoiskut yrityksille
• Business Tampere mukana Team Finlandin Taiwanin
vienninedistämismissiolla 17.-20.10.
• Kansainvälistymisen rahoitusneuvonnan klinikka-aikoja tarjolla
startupeille ja kasvuyrityksille: 9.9., 7.10., 18.11. ja 9.12.
• Korporaatioyhteistyötä mm. Intelin, Samsungin, AstraZenecan ja
Volvon innovaatio-ohjelmien kanssa
• Business Tampereella starttaa vienninedistämisprojekti
alkuvuodesta 2023, jossa kohdemarkkinoina erityisesti Suurten
järvien alue (USA ja Kanada) sekä Sao Paulon alue (Brasilia)

Avainasiakkuuks
ina Tampereen
seudulla
kehitettyjen
innovaatioiden
globaali skaalaus

Kiitos!
businesstampere.com
@BusinessTampere
#businesstampere
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