
Valmennusmajakka tuntee yrittäjän tien 
Valmennusmajakka auttaa ihmisiä ja yrityksiä menestymään. 
Valmennamme ja kannustamme innostavasti yritystoimintaa 
suunnittelevia ja pienyrittäjiä tulokselliseen yritystoimintaan 
yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Aloittavan ja yrittäjyyttä 
suunnittelevan koulutukset

Aloittavan yrittäjän tehopaketti 
–Opi kaikki yrityksen perustamisen osa-alueet
Kesto 25 päivää 
 
Onko sinulla liikeidea? Koulutuksessa opit kaikki 
yrityksen perustamisen osa-alueet ja teet käytännön-
läheisen liiketoiminta- ja taloussuunnitelman. 

Minustako yrittäjä? 
Kesto 10 päivää 

Yrittäjyyttä on monenlaista; sisäistä yrittäjyyttä, 
kevytyrittäjyyttä, laskutusalustan, osuuskunnan tms. 
kautta– ja varsinaista yrittäjyyttä. 

Mikä yrittäjyyden muoto sinulle sopii parhaiten?  
Koulutuksesta saat perustiedot kevytyrittäjän sosiaaliturvasta, teet 
alustavia laskelmia ja konkreettisen kevytyrittäjyyden suunnitelman.

Toimivien yrittäjien  
koulutukset
Koulutukset on tarkoitettu hiljattain aloittaneille yrittäjille tai  
yritystoiminnan aloittamista suunnitteleville sekä sivutoimiyrittäjille,  
jotka haluavat laajentaa yritystoiminnan päätoimiseksi.

Paranna yrityksesi kannattavuutta
Kesto 10 päivää

Kehittämiskohteeksi numero yksi nousee usein kannattavuuteen
liittyvät kysymykset. Koulutuksessa saat työkaluja kannattavuuden

parantamiseen mm. hinnoittelun ja verosuunnittelun keinoin. Opit
myös tulkitsemaan yrityksen toiminnan tärkeimpiä tunnuslukuja.  
Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena, webinaarit ilta-aikaan. 

Opi löytämään lisää asiakkaita verkosta
Kesto 10 päivää 

Koulutus auttaa konkreettisesti ja helposti hyödyntämään 
digitaalisen markkinoinnin työkaluja. 

Teemat: Verkkomarkkinoinnin kokonaiskuva, kotisivujen ja 
verkkokaupan tehokkuus, kohdennettu sähköpostimarkkinointi, 
sosiaalisen median hyödyntäminen. Koulutus toteutetaan  
verkkokoulutuksena, webinaarit ilta-aikaan.

Kasvata myyntiäsi! - Myynnin ja  
markkinoinnin verkkokoulutus
Kesto 10 päivää

Ilman asiakkaita yksikään yritys ei voi toimia ja siksi sinäkään yrittäjänä 
et voi laiminlyödä myyntiä ja markkinointia. Tämä on itsestään selvää, 
mutta tiedätkö kuinka teet myyntiä kasvattavaa markkinointia?  

Teemat: Asiakashankinta ja konkreettinen markkinointi- 
suunnitelma. Suunnitelman jalkauttaminen digitaalisiin ja  
perinteisiin markkinointikanaviin. Tehokas myyntiprosessi.  
Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena, webinaarit  
ilta-aikaan.

Yrittäjän osaaminen lisää menestystä  
– menestys lisää mahdollisuuksia!

Valmennusmajakan yrittäjyyden asiantuntijat

RIITTA VAITTINEN
Puh. 040 736 5988, riitta.vaittinen@valmennusmajakka.fi

KARI KROHNS  
Puh. 040 565 8297, kari. krohns@valmennusmajakka.fi

www.valmennumajakka.fi
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Hae  
koulutuksiin 

  koulutukset. 
te-palvelut.fi

Yrittäjäkoulutukset 
Etelä-Savossa 
– syksy 2020

» Koulutukset ovat maksuttomia 

» Osallistu mistä vain – koulutukset 
   monimuoto- ja verkkokoulutuksia  

» Henkilökohtaista ohjausta ja sparrausta

» Kouluttajat ovat kokeneita yrittäjiä ja  
    yrittäjyyden asiantuntijoita

https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/?searchPhrase=valmennusmajakka&locations=Mikkeli&announced=0&sort=1

