
kohti unelmien
yrittäjyyttärohkeasti

Yritysneuvonta
Yritysneuvonta auttaa, jos mietit yrityksesi  
kehittämistä tai laajentamista, tai mikäli kohtaat  
yritystoiminnassasi haasteita. Meiltä Cursorin  
kokeneilta yritysneuvojilta saat ajantasaista tietoa  
eri mahdollisuuksista. Avustamme sinua mielellämme 
esimerkiksi rahoitukseen, investointeihin, yritys- 
järjestelyihin, omistajanvaihdokseen ja talouden  
hallintaan liittyvissä asioissa.

Haluatko kehittää yritystoimintaa tai haluaisitko tehdä  
salaisista haaveistasi totta ja perustaa unelmiesi yrityksen?  
Me autamme sinut kohti kestävää ja kannattavaa yritystoimintaa.  
Ole rohkeasti yhteydessä, niin suunnitellaan yhdessä!

→ Yritysneuvonta

→ Perustamisneuvonta

→ Yrittäjyyskasvatuspalvelut

→ Uutiset ja tapahtumakalenteri

→ Yritys- ja palveluhakemisto, toimitila- ja tonttirekisteri, 
 materiaalipankki sekä Starttisatama

→ Yhteystiedot

Perustamisneuvonta
Yrityksen perustaminen mielessä? Me Cursorin  
yritysneuvojat autamme sinua kaikissa yrityksen  
perustamiseen liittyvissä asioissa. Saat meiltä tietoa  
yrityksen perustamisen ja käynnistämisen vaiheista sekä  
kestävästä ja kannattavasta liiketoiminnasta. Autamme  
sinua myös erilaisten suunnitelmien ja laskelmien  
laatimisessa sekä hyvien valintojen tekemisessä.

Uutiset
Palvelemme yrittäjiä, seudun toimijoita, asukkaita 
ja mediaa kertomalla teille kuumimmat uutiset,  
uusimmat tapahtumat, tärkeimmät tiedotteet ja  
innostavimmat tarinat unelmien yrittäjyydestä. 

Soita meille tai varaa  
aika yritysneuvontaan.  
Palvelemme sinua livenä ja etänä
– aivan kuinka sinulle parhaiten sopii! 

Palvelupisteemme sijaitsevat  
Kotkassa, Haminassa ja Loviisassa.

Yrityspalvelut ovat maksuttomia  
ja luottamuksellisia. 

Yritysneuvonta:  040 190 2555 

Tapahtumakalenteri
Etsitkö uutta tietoa ja ideoita oman tai henkilöstösi osaamisen 
kehittämiseksi? Tarvitsetko uusia verkostoja ja kontakteja?  
Järjestämme vuosittain kymmeniä koulutus- ja verkostoitumis- 
tilaisuuksia lyhyistä yritysinfoista aina messumatkoihin asti.

Toimitila- ja tonttirekisteri
Seudullinen toimitila- ja tonttirekisteri  
on palvelu vapaata toimitilaa tai tonttia  
tarjoaville ja etsiville. 

Yritys- ja palveluhakemisto
Yritys- ja palveluhakemistosta löydät  
seudun yritykset ja yritysten tarjoamia  
tuotteita ja palveluja. 

Starttisatama
Starttisatama on Karhulan Teollisuuspuistoon 
avattu yhteisöllinen, verkottumista tukeva  
työskentely-ympäristö ja yrityskiihdyttämö  
kasvuhakuisille alkuvaiheen yrittäjille. 

Materiaalipankki
Materiaalipankista löydät kaikki aloittavan  
ja toimivan yrittäjän lomakkeet, sopimus-  
ja laskentapohjat sekä tieto yrittäjyydestä  
ja yritystoiminnan kehittämisestä.

Cursorin yrityspalvelut

kumppanisi

| |

Yrittäjyys- 
kasvatuspalvelut
Toimimme Nuori Yrittäjyys Kymenlaakson  
aluetoimistona. Tarjoamme monipuolisia  
yrittäjyyskasvatusohjelmia varhaiskasvatukselle,  
kouluille ja oppilaitoksille. Koulutamme ja tuemme  
opettajia ohjelmien toteutuksessa.

aidosti

https://tapahtumat.cursor.fi/calendar/tapahtumakalenteri
https://www.cursor.fi/ajankohtaista/cursor-uutiset/
https://www.cursor.fi/palvelut/perusta-yritys/
https://www.cursor.fi/yrityspalvelut/starttisatama/
https://www.cursor.fi/palvelut/materiaalipankki/
https://cursor.toimitilapalvelut.fi/fi/
https://cursor.yrityshakemistot.fi/
https://www.cursor.fi/palvelut/yritysneuvonta/
https://www.facebook.com/Cursor
https://www.instagram.com/cursor_oy/
https://www.linkedin.com/company/cursor-oy
https://www.cursor.fi/yhteys/ajanvaraus/
https://www.cursor.fi/
https://www.businesskotkahamina.fi/
http://visitkotkahamina.fi
https://www.cursor.fi/aluekehitys/yrittajyyskasvatus
https://www.cursor.fi/uploads/2023/01/ea02e140-cursor-yrityspalvelut_print.pdf
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