Asikkala - Hartola - Hollola - Iitti
- Lahti - Orimattila - Padasjoki
1.9.2020

Tavoitteena Suomen paras yrityspalvelu
Me LADECilaiset aiomme yhteistyössä toiminta-alueemme kuntien, julkisten rahoittajien,
oppilaitosten sekä paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa tehdä alueemme yritysten
liiketoiminnan kehittämisen, tuotteiden ja palveluiden uudistamisen ja kansainvälistymisen
mahdollisimman sujuvaksi ja helpoksi.
Käynnistämässämme Suomen paras yrityspalvelu -hankkeessa kehitetään ja testataan
käytäntöjä, joilla julkisten yrityspalveluiden koko tarjonta olisi helpommin ja tehokkaammin
hyödynnettävissä - jotta uudistumista ja kasvua tavoittelevien yritysten pääsy kasvun ja
kansainvälistymisen polulle helpottuisi.

Tehdään parasta yhdessä!
Tule mukaan kehittämään parempia yritysten neuvontapalveluja! Suomen paras
yrityspalvelu -hankkeessa jaamme ajankohtaista tietoa, etsimme uusia ratkaisuja ja
testaamme niitä yhdessä sinun ja muiden alueemme yritysten kanssa.
Kerro meille näkemyksistäsi ja yrityksesi tarpeista -> Vastaa
kyselyymme! Linkin kyselyyn löydät alla olevasta pikkujutusta.
Onko yritykselläsi rahoituksen tarvetta? -> Ilmoittaudu mukaan 8.9.
rahoituswebinaareihin! Lisätietoa webinaareista alla.
Seuraa uutiskirjeitämme! Kerromme alueemme julkisten yrityspalveluiden
kehittämiseen liittyvän hankkeen toimenpiteistä ja kuulumisista uutiskirjeessämme
noin kahden kuukauden välein.

Ota yhteyttä meihin - kerromme mielellämme lisää:

Yrittäjä / yritys: Auta meitä
tekemään parasta palvelua ja
vastaa kyselyymme!
Kerro näkemyksistäsi ja yrityspalveluiden
tarpeistanne. Se vie sinulta vain muutaman
minuutin.
Siirry kyselyyn tästä
Vastaathan viimeistään tiistaina 8.9.

Nyt jos koskaan on hyvä aika suunnitella ja uudistaa
liiketoimintaa!
Liiketoimintamallit uudistuvat. Asiakkaat odottavat yrityksiltä erilaisia toimintatapoja ja
tuotteita. Palveluita täytyy suunnata uudelleen. Tähän kaikkeen tarvitaan rahoitusta.
Tiistaina 8.9. rahoitusasioista on tarjolla tietoa jopa kahdessa webinaarissa: LADECin
RahoitusTiistai-webinaarissa aamulla saat tietoa ELY:n ja Business Finlandin
rahoituksesta, ja iltapäivän webinaarin aiheena on kansainväliset rahoitusmahdollisuudet.

ELY:n ja Business
Finlandin tuet tutuiksi!

EU-rahoitusta vihreän
bisneksen innovointiin!

Tarjolla tuhti ELY:n ja Business Finlandin
tukimuotojen tietopaketti. Puhujina ja
kysymyksiin vastaamassa Päijät-Hämeen
Team Finland -koordinaattori Matti Nykänen
ja Business Finlandin Marko Ylikorpi.

Kiinnostako yritystäsi esimerkiksi
vähähiilisen, ilmastoystävällisen
tulevaisuuden rakentaminen ja niihin liittyvät
uudet bisnesmahdollisuudet sekä niihin
saatavilla oleva rahoitus?

LADECin RahoitusTiistai: ELY:n ja
Business Finlandin tuet tutuiksi!

Tutustu ja ilmoittaudu mukaan tähän
Business Finlandin webinaariin:

Tiistai 8.9.2020 klo 9-10

Horizon 2020 Green Deal Call Info
Tiistai 8.9.2020 klo 13-15

Tilaisuus järjestetään webinaarina Microsoft
Teamsin välityksellä.
Tilaisuus järjestetään webinaarina Microsoft
Teamsin välityksellä.
Lue lisää ja ilmoittaudu tästä
Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu tästä

Suomen paras yrityspalvelu -hankkeessa kehitetään ja testataan käytäntöjä, joilla
Lahden seudun yrityksille suunnattujen julkisten palveluiden kokonaisuus olisi helpommin
ja tehokkaammin yritysten hyödynnettävissä, ja joilla yritysten kasvupolulle pääsy
helpottuisi. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy hallinnoi ja toteuttaa hanketta tiiviissä
yhteistyössä alueen kuntien, julkisten rahoittajien, oppilaitosten sekä yrittäjäjärjestöjen
kanssa. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Hämeen ELY-keskus.

LADEC - Buustia bisnekseen!
Olemme Sinua ja yritystäsi varten. Autamme ja neuvomme yrittäjyyttä pohtivia, yrittäjiä
ja yrityksiä kaikissa yrittäjyyteen ja yritystoimintaan sekä alueelle sijoittumiseen
liittyvissä asioissa Asikkalassa, Hartolassa, Hollolassa, Iitissä, Lahdessa, Orimattilassa
ja Padasjoella. Neuvontamme on maksutonta.
Palvelemme arkipäivisin klo 8.30-16.30 palvelupuhelimessa 044 702 2700 sekä
chatissa www.ladec.fi. Ota yhteyttä!

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Lahti Region Development LADEC Ltd
Niemenkatu 73, FI-15140 LAHTI
+358 44 702 2700 | www.ladec.fi | info@ladec.fi

Mikäli et halua vastaanottaa LADECin uutiskirjettä, peru uutiskirje. Jos haluat tilata uutiskirjeen
toiseen osoitteeseen, tee se täällä. Tekemällä peruutuksen perut kaikki LADECin
uutiskirjetilaukset. Osoitelähde: LADECin asiakasrekisteri | Tietosuojaseloste

