
Rohkeus kasvaa
yhdessä

Tule mukaan kurkottamaan 
korkeammalle! 
Kehittämisyhtiö Cursor Oy järjestää Loviisan alueen 
yrityksille kattavan kasvuohjelman, jonka avulla 
suunnistetaan kohti parempaa liikevaihtoa, 
uusia ideoita ja rohkeita innovaatioita.

Yksilöllistä ohjausta. 
Kasvuohjelmassa ei anneta valmiita malleja, vaan 
jokaisen kohdalla edetään räätälöidysti. Tuemme sinua 
matkan varrella, mutta pääosassa olet sinä ja yrityksesi, 
sekä oma panoksesi. Ohjelmassa pistät itsesi likoon 
kannustavassa ja sparraavassa ilmapiirissä.

Rohkeita tavoitteita. 
Kasvuohjelma hyödyttää uusien kasvavien yritysten lisäksi heitä, 
joiden liiketoiminta on poikkeusolojen aikana hiipunut ja kaipaa nyt 
uutta boostia ja innovaatioita. Ohjelmassa on omat polkunsa palvelu- 
ja teollisuusyrityksille. Sopivissa kohdin nämä polut myös risteävät.

Tarjoamme valmennusten lisäksi kasvuvalmentajan tuen koko 2-vuotisen ohjelman  
ajan, pienryhmätapaamisia, ulkopuolista asiantuntija-apua yrityksen tarpeisiin,  
Howspace-alustan työskentelyä varten sekä ryhmän tarjoaman vertaistuen. Järjestämme 
myös kaikille yrityksille avoimia koulutuksia ja seminaareja tulevaisuuden kasvun tueksi.

KOK EILUILLA K ASVUA 
LOVI ISA AN



Kasvuohjelman rakenne
Kasvuohjelma alkaa syksyllä 2021 yhteisillä teemapäivillä, 
joiden aikana kuullaan alan timanttisia puhujia, työskennellään 
pienryhmissä, arvioidaan omaa toimintaa ja ideoidaan yhdessä:

2021  19. marras  Ideat ja ketterät kokeilut 
  keynote puheenvuoro Henri Hyppönen
2021  10. joulu Rohkeus kasvuun 
  rohkean kasvuyrittäjän tarina Niklas Nukari
2022 tammi Asiakasymmärrys edellä
2022 helmi  Kasvuideoiden eteneminen
2022 huhti     Moderni myynti ja markkinointi
2022 touko   Kassavirta ja kannattavuus

2022–2023 välisenä aikana kokoonnutaan pienryhmätapaamisiin,  
joissa ylläpidetään aktiivista otetta ja tuetaan matkalla kohti kasvua.

Tule mukaan!
Kasvuohjelman sitouttamismaksu on 250 € /yritys, joka  
kattaa koko ohjelman sisällön ja kokoontumisten tarjoilut.
Kasvuohjelmaan otetaan mukaan 20 yritystä. 

Ilmoittautuminen:  survey.hakosalo.fi/cursor/k/X65D2XU5M9

Lisätiedot yritysasiantuntija Sami Moisio
+358 40 190 2541   |   sami.moisio@cursor.fi

Tervetuloa mukaan kasvamaan yrittäjänä!

visitkotkahamina.fi

aito. rohkea. kumppani.
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Yhteiset tavoitteet: Kasvun ja ketteryyden asenne sekä liiketoiminta-, myynti- ja markkinointiosaamisen kehittäminen

A. Palvelu- ja innovaatioyritysten kasvupolku
•  Uudenlaiset liiketoimintamahdollisuudet,  
 kokeilut, verkostoituminen
• Tuotteistaminen, palvelupaketit  
 sekä palvelumuotoilu
• Markkinointi ja myyntitaidot, sosiaalinen media  
 ja digitaalinen myyntiEr
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Työpajatyöskentely Ryhmäcoaching  
tai yritysvalmennus
(yhteisten  
työpajojen jatkoksi)

B. Teollisuusyritysten kasvupolku
• Investointien rahoitus  
 (esim. valmistustekniikan uusiminen) 
• Modernit teolliset työkalut (mm. Lean),  
 osaamisen kehittäminen
• Tarjousten rakentaminen asiakasarvoa  
 tuottavasti, myyntitaidot
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Työpajatyöskentely Ryhmäcoaching  
tai yritysvalmennus
(yhteisten  
työpajojen jatkoksi)

Kasvupolun rakentaminen: rakentaminen yritysneuvojan tuella, kasvumentorin tai coachin yksilövalmennukset

Henkilökohtainen oppimissuunnitelma (yrittäjän itse laatima)

Rohkeus kasvaa – kokeiluilla kasvua Loviisaan on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama 2-vuotinen hanke.


