MAASEUDUN TULEVAISUUS MUODOSTUU

ELINVOIMAISISTA JA
KASVAVISTA YRITYKSISTÄ

M

aaseudun Kasvupolku® käynnistyy! Kasvupolulle valitaan 15 suurimman
kasvupotentiaalin omaavaa maaseudulta ponnistavaa yritystä, jotka saavat
kahden päivän ajan maksutonta sparrausta Suomen liike-elämän asiantuntijoilta.
Nämä kokeneet myllärit auttavat yrityksiä löytämään kasvun eväitä ja kontakteja.
Kasvu Open on Suomen suurin yritysten kasvun sparrauskilpailu. Se on kansanliike,
joka tuo kasvun kaikkien ulottuville. Se valjastaa maan parhaat asiantuntijat,
näkemyksellisimmät sijoittajat ja kokeneimmat yrittäjät pohtimaan juuri sinun
yrityksesi kasvun mahdollisuuksia – maksutta.

M A AS EU D U N
K ASV U PO L KU ®

maaseudun

uudet bisnesmahdollisuudet esiin
Maaseutu tarvitsee monialaista osaamista nyt ja tulevaisuudessa
kehittyäkseen. Maaseudun Kasvupolku® tarjoaa mahdollisuuden
pölyttää omia ajatuksia ja hankkia uutta osaamista yritykseesi. Kasvu
vaatii käsipareja – kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Maaseutu tarjoaa paljon
yrittämiselle, nyt on aika tarttua mahdollisuuksiin!

Maaseudun Kasvupolun kumppanit haluavat kannustaa sinua hakemaan
uusia ideoita, ajatuksia sekä innovaatioita maaseudulla yrittämiseen.
Yrityksesi voi olla jo pidempään toiminut tai vasta keksitty idea Kasvupolulle ovat tervetulleita kaikki maaseudun yrittäjät.

HAE MUKAAN NYT! Hakuaika päättyy 16.1.2017.

https://www.kasvuopen.fi/hae
https://www.kasvuopen.fi/kasvupolut/maaseudun-kasvupolku

KIITORATAPÄIVÄT 16.2. & 15.3.
Sparrausta yritysten kasvusuunnitelmille. Tulet tapaamaan
useita eri sparraajia Kasvupolun aikana. Sparrausteemoina muun
muassa rahoitusvalmius, myynti & markkinointi, johtaminen,
strategia, sopimukset ja asiakkuudet.

KASVU OPEN SEMIFINAALI 16.6.
MaaseudunKasvupolku®-yritykset esittäytyvät. Kasvupolun
tuomariston edustajat mukana paneelikeskustelussa ja
Kasvupolun voittajan julkistamisessa.

Miksi hakea mukaan Kasvu Openiin?
Janne Roiha
Kasvupolku®-fasilitoija
044 034 2179
janne.roiha@roihu.com
Anna-Mari Blek
Kasvupolku®-fasilitoija
040 7576 434
anna-mari.blek@roihu.com

BioGTS Oy on bioenergiaratkaisujen ja energiatehokkaan rakentamisen asiantuntijayritys. BioGTS
on kehittänyt uuden biojalostamoteknologian jäteperäisten materiaalien hyödyntämiseksi energian,
polttoaineiden, lannoitteiden ja kemikaalien tuotannossa
”Biotalouden Kasvupolun Kiitoratapäivät olivat kokemuksena mahtava. Saimme mylläreiltä
kullanarvoisia vankkaan kokemukseen perustuvia neuvoja, näkemyksiä ja rakentavaa kritiikkiä
yrityksemme liikeidean, toimintamallin ja kasvun eväiden arvioimiseen ja kehittämiseen. Pyrimme
soveltamaan saatuja neuvoja päivittäisessä tekemisessä sekä hyödyntämään Kasvu Openin kautta
syntyneitä verkostoja.”
Mika Rautiainen ja Annimari Lehtomäki, BioGTS Oy
Biotalouden Kasvupolku® -voittaja 2015

