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12.6.2020

Meiltä LADECista saat maksutonta
neuvontaa kesälläkin! Palvelemme
arkisin klo 8.30 - 16.30.
Autamme yrittäjiksi aikovia liikeidean työstämisessä, yrityksen perustamisessa ja
ensiaskelissa. Jo toimivia yrityksiä autamme arjen haasteissa, yritystoiminnan
kasvattamisessa, uudistamisessa ja kansainvälistymisessä, muutostilanteissa,
omistajanvaihdoksissa - kaikissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa - sekä muualla
toimivia yrityksiä Lahden seudulle sijoittumisessa.
Palvelemme 7 kunnan alueella: Lahdessa, Asikkalassa, Hartolassa, Hollolassa, Iitissä,
Orimattilassa ja Padasjoella. Neuvontamme on maksutonta.
Tässä uutiskirjeessä kerromme seuraavista aiheista:
Yksinyrittäjätuki - Kannattaa ehdottomasti hakea, hakuaikaa 30.9. asti!
Edunsaajailmoitus tulee tehdä kaupparekisteriin 1.7. mennessä
Alihankintamessut siirtyvät syyskuulta joulukuuhun - enää 1 paikka varattavissa
Lahden seudun yhteisosastolle! Jos kiinnostaa, toimi heti!
Korkeatasoinen logistiikka-alan seminaari Logistics Summit Sibeliustalolla
5.11.2020: Teemana ympäristö ja vastuullisuus logistiikassa.
Onko sinulla hyvä liikeidea? Klikkaa Ideanappia ja testauta se LADECin
yritysneuvojalla!
Hyödynnä käteviä hakusivustojamme: Toimitilapörssi | Design Lahti FIND
LADECilta tulossa elo-syyskuussa mm. kaikki seitsemän toiminta-alueemme kuntaa
kattava, uusi ja ajantasainen Yrityshakemisto ja ihan uudennäköinen LADECuutiskirje!

Yksinyrittäjätukea on vielä runsaasti haettavissa.
Kannattaa hakea!
LADECin toiminta-alueen kunnissa (Asikkala, Hartola, Hollola, Iitti, Lahti, Orimattila,
Padasjoki) 2000 euron yksinyrittäjätukea on vielä runsaasti jäljellä. Mikäli et vielä ole
yksinyrittäjätukea hakenut, hae ihmeessä! Hakuaikaa on syyskuun loppuun asti.
Eläke- tai sivutulot eivät estä tuen saamista, eivätkä myöskään verovelat, mikäli
velanmaksusta on hyväksytty suunnitelma tai maksujärjestely. Yksinyrittäjätuen saamisen
ehtona on aina kuitenkin, että yrittäjyys on päätoimista, taloudellinen tilanne ja liikevaihto
ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että edellytykset
kannattavaan liiketoimintaan ovat nähtävissä.
LADECin yritysneuvojat neuvovat ja auttavat sinua tässä ja missä tahansa muussakin
yrittäjyyteen tai yritykseesi liittyvässä asiassa. Luottamuksellisesti ja maksutta. Ota
rohkeasti yhteyttä: Soita 044 702 2700 tai chattaa www.ladec.fi -sivustomme kautta!
Lue lisää: Tiedote Yksinyrittäjätuesta 28.5.
LADECin Yksinyrittäjätuki-tietosivu & linkit alueen kuntien hakusivustoille tästä

Yritykset ja yhteisöt huomio!
Muistattehan ilmoittaa
edunsaajat kaupparekisteriin
1.7. mennessä.
Toiminimiä lukuunottamatta useita eri
yritysmuotoja*) koskeva, rahanpesulakiin
perustuva velvoite edellyttää tekemään 1.7.2020
mennessä kaupparekisteriin ilmoituksen yrityksen
tosiasiallisista edunsaajista (omistajat,
määräysvaltaa käyttävät). Ilmoitus tulee tehdä myös
mikäli edunsaajia ei ole, tai heitä ei ole
tiedossa. Ilmoituksen teko on maksutonta ja se
tehdään osoitteessa www.ytj.fi.
*) Lue lisää prh.fi-sivuilta: Mitä kaikkia yritysmuotoja
ilmoitusvelvoite koskee - Edunsaajan määritelmä Ohjeita - Edunsaaja-apuri
Kuuntele PRH:n ohje ilmoittamisesta: Podcast

Alihankinta2020 -messut siirtyy
syyskuulta joulukuuhun - Enää
1 paikka varattavissa Lahden
seudun yhteisosastolla
Suomen johtava teollisuuden Alihankintamessutapahtuma järjestetään Tampereen Messu- ja
Urheilukeskuksessa tänä vuonna 8.-10. joulukuuta.
LADECin toteuttaa messuille tuttuun tapaan tänäkin
vuonna Lahden seudun yritysten yhteisosaston.
Osastolla on paikka yhteensä 15 yritykselle
tuotteiden ja osaamisen esittelyyn. Vain 1 paikka on
enää jäljellä, joten jos haluat yrityksesi mukaan,
ilmoittaudu pikapikaa Hanna
Rätölle: hanna.ratto@ladec.fi | 040 350 8938
Lue lisää tästä

Logistics Summit 5.11.2020:
Ympäristövastuu – miten se
näkyy tulevaisuuden
logistiikassa?
Suomen suurin tiehanke, Vt12 Lahden eteläinen
kehätie, valmistuu syksyllä 2020. Sen kunniaksi
LADEC, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY
sekä LAB-ammattikorkeakoulu järjestävät
Sibeliustalolla 5.11.2020 korkeatasoisen logistiikkaalan seminaarin, jonka teema on Ympäristö ja
vastuullisuus logistiikassa. Teema sopii Lahteen,
koska kaupunki valittiin Euroopan
Ympäristöpääkaupungiksi 2021.
Tapahtuma on maksuton.
Tutustu puhujiin ja varaa paikkasi tästä!

Onko sinulla hyvä liikeidea?
Testauta se LADECin
yritysneuvojalla.
1. Klikkaa kuvaa tai LADECin nettisivustolta
löytyvää IDEANAPPIA tai siirry tästä
osoitteeseen www.ideanappi.fi
2. Paina nappia.
3. Valitse oma tai yrityksesi kotikunta.
4. Ilmoita nimesi ja meiliosoitteesi ja kuvaile
lyhyesti ideaasi.
5. Klikkaa Lähetä, jolloin ideasi välittyy suoraan
LADECin yritysneuvojalle.
LADECin yritysneuvojat vastaavat Ideanapin kautta
testautettavaksi lähetettyihin ideoihin arkipäivisin.
Luottamuksellisesti ja maksutta.

Toimitilapörssi: Ilmoita
maksutta, hae ja löydä
toimitilat ja tontit!
Asikkala - Hartola - Hollola Iitti - Lahti - Orimattila - Padasjoki
LADECin tarjoamasta Liikeinfon
Toimitilapörssistä löydät yritystoimintaan
tarkoitetut vapaa liike- ja toimistotilat,
varasto- ja teollisuustilat sekä kaupalliseen
ja teollisuustoimintaan tarkoitetut tontit!

Löydä Lahden seudun
suunnittelijat, digiosaajat
ja viestijät yrityksesi
avuksi!
Design Lahti FINDista löydät LADECin
toiminta-alueelta eri suunnittelualojen
ammattilaisia yrityksesi avuksi
tuotekehitysprojekteihin, liiketoiminnan
digitalisointiin, brändin rakentamiseen ja
viestintään!

Tai voit tehdä maksuttomasti tilojen ja
Tai jos yrityksesi on näiden palvelujen
tonttien osto-, myynti- ja vuokrausilmoituksia tarjoaja, Design Lahti FINDissa voit tuoda
- myös osavuokrattavista kohteista.
osaamisenne esille.
Tutustu Toimitilapörssiin

Hae osaajia tai ilmoita yrityksesi
mukaan: www.designlahti.fi/find

TULOSSA SYKSYLLÄ: Koko LADECin toiminta-alueen
kattava Yrityshakemisto, uudistettu uutiskirje...
Kesälomien jälkeen elo-syyskuussa lanseeraamme uuden sähköisen palvelun, kaikki
toiminta-alueemme seitsemän kuntaa kattavan, maksuttoman ja kerran kuukaudessa
kaupparekisterin julkisilla tiedoilla automaattisesti päivittyvän Yrityshakemiston. Tästä
uudesta yritys- ja palveluhakemistosta voi kuka tahansa etsiä ja löytää ajantasaiset tiedot
LADECin toiminta-alueen yrityksistä ja etsiä paikallisia palveluita joko toimialan tai
palvelun nimen tai vapaan hakusanan mukaan. Hienoa tässä uudessa Yrityshakemistossa
on myös se, että hakemistosta löytyvät yritykset voivat itse lisätä ja päivittää tiettyjä
yrityksensä tietoja sekä palveluitaan, eli halutessaan kertoa omin sanoin palveluistaan.
Yrityshakemistosta löytyy myös graafisessa muodossa esitettyä yhteenvetotietoa mm.
alueen yritysten määrästä, liikevaihdosta, toimialoista ym.

Kerromme tästä Yrityshakemistosta sekä muutamista muistakin tulevista
uudistuksistamme enemmän elo-syyskuussa aivan uudella ilmeellä ilmestyvässä
uutiskirjeessämme.
Oikein ihanaa ja rentouttavaa kesää - ja lomaa!
Terveisin
LADECin väki

LADEC - 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 myös koko kesän ajan 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

