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Tässä uutiskirjeessämme:
KymiRing, Padasjoen satama-alue, LahtiSportsHub, Vääksyn kanavan seutu:
Bisnesmahdollisuuksia, ideointia ja kehittämistä Matkailu-hackathonissa
Lahden kaupungin Yrityspalveluseteleiden myynnin ja markkinoinnin
palveluntarjoajahaku käynnissä
LADECin uusi ja kätevä palvelu liikeideanikkareille: www.ideanappi.fi
Osaavaa työvoimaa -linkkejä & tietoa oppilaitosyhteistyöstä
Visakoivun tunnettuutta ja teollista käyttöä edistetään verkossa ja videolla
Maalis-huhtikuun yrittäjyys- ja yritystapahtumat: Päivitä osaamistasi ja verkostoidu!
Ota yhteyttä, tutustu ja hyödynnä palveluitamme - ja osallistu tapahtumiimme!

Kiinnostaako yritystäsi uudet bisnes- ja
yhteistyömahdollisuudet ja osallistuminen
matkailukohteiden ideointiin ja kehittämiseen?

Mikäli KymiRing, Padasjoen satama-alue, Lahti SportsHub tai Vääksyn kanavan seutu
kiinnostavat, tai haluat tuoda yrityksesi näkemyksiä ja ideoitasi niistä esille, tervetuloa
Lahdessa 2.4. järjestettävään Matkailu-hackatoniin! Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä
Lahti Region, LADEC, LAB-ammattikorkeakoulun Dynamo-hanke, Padasjoen kunta ja
Padasjoen Säästöpankkisäätiö.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 29.3.

Myynnin ja markkinoinnin
ammattilainen - hae Lahden
Yrityspalvelusetelin
palveluntarjoajaksi!
Lahden kaupunki jatkaa viime syksynä aloitettua ja
hyvää palautetta saanutta Yrityspalvelusetelikäytäntöään. Nyt keväällä se myöntää 5.000 euron
"setelin" yhteensä 30:lle lahtelaisyritykselle
myynnin ja/tai markkinoinnin kehittämiseen.
Seteleiden hakuaika on huhtikuussa. Kerromme
siitä lisää ensi viikolla lahtelaisille yrityksille
suunnatulla erillisellä uutiskirjeellä.
Kevään 2020 Yrityspalvelusetelin
palveluntarjoajahaku on käynnissä, hakuaika on
4.-23.3.2020. Palveluntarjoajiksi voivat hakea
KAIKKI myynnin ja markkinoinnin palveluita
tuottavat yritykset, joilla on tilaajavastuuvelvoitteet
kunnossa ja vähintään yksi referenssi tarjotusta
palvelusta.
Lue lisää & tarjouspyyntöön tästä

Onko Sinulla mielessäsi
liikeidea? Testauta se LADECin
yritysneuvojalla!
1.
2.
3.
4.

Siirry osoitteeseen www.ideanappi.fi
Paina nappia.
Valitse oma tai yrityksesi kotikunta.
Ilmoita nimesi ja meiliosoitteesi ja kuvaile
lyhyesti ideaasi.
5. Klikkaa Lähetä -> Ideasi välittyy suoraan
LADECin yritysneuvojalle.
LADECin yritysneuvojat vastaavat ideoihin arkisin
klo 8.30-16 luottamuksellisesti ja maksutta. -- Ideanappi-sivustolta LADECille välittyvät ne ideat,
joiden lähettäjän kotipaikka on LADECin alueella:
Asikkala - Hartola - Hollola - Iitti - Lahti - Orimattila Padasjoki.

Etsittekö uutta työvoimaa
yrityksellenne? Tarve saada
tietoa oppilaitosyhteistyöstä?

Olemme koonneet verkkosivullemme Lahden
seudun työnhakijoita esitteleviä ja välittäviä
organisaatioita sekä sähköisiä palveluita, joihin
kannattaa tutustua kun kaipaa tukea
rekrytointitoimenpiteisiin. Tutustu ja hyödynnä:
LADEC-sähköiset-palvelut-osaavaa työvoimaa
Oppilaitosyhteistyö - käsikirja yrityksille

Mielikuva visakoivusta uusiksi – ainutlaatuiselle
materiaalille halutaan uutta käyttöä
Huonekalukaupunki Lahdessa nostettiin kotimainen, aito puu sekä kotimainen valmistus
framille! LADECin hallinnoimassa Visan uusi tuleminen -hankkeessa toteutetun
verkkosivuston ja videon avulla halutaan herätellä ihmisiä huomaamaan visakoivun
puuaineksen kauneus ja sen monipuoliset käyttömahdollisuudet uudella ja modernilla
tavalla, myös teollisessa tuotannossa. Visakoivun uusi tuleminen hanke toteutettiin ajalla
1.9.2018 - 31.12.2019 yhteistyössä Pro Puu ry:n ja Visaseura ry:n kanssa MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksella.
Katso Curly Birch -video YouTubessa
Tutustu verkkosivustoon www.curlybirch.com

LADECin tapahtumia
maalis-huhtikuussa 2020
Osaaminen hyötykäyttöön 12.3.
Yrittäjäinfo 24.3.
Ideasta liiketoimintaa 7.4.

Muita Lahden seudun
yritystapahtumia maalishuhtikuussa 2020

Digimarkkinointia pk-yrityksen
silmälasein 8.4. (Iitti)
Tehoa pk-yritysten toimintaan
pilvipalveluista 23.4.
Yrittäjäinfo 28.4.

Kujanjuoksua tulevaan – Kuinka
alueet luovivat muutoksissa ja keitä
ovat voittajat? 19.3.
Kohti yritysystävällisempää
kaupunkia: City as a Service -työpajat
1-3 lahtelaisille yrityksille 24.3., 27.3.,
21.4.
Yrittäjyys Café 26.3. lahtelaisille
yrittäjille
Matkailu-hackathon 2.4.
Innovaatiot ja tekoäly nyt 3.4.

Tutustu tapahtumiimme, ilmoittaudu ja
osallistu: www.ladec.fi/tapahtumat

Tutustu ja osallistu Lahden seudun
yritystapahtumiin – tai rekisteröidy ja
ilmoita tapahtumiasi:
www.businesseventslahti.fi

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

LADEC palvelee 7 kunnassa:
Asikkala - Hartola - Hollola - Iitti
- Lahti - Orimattila - Padasjoki
Lahdessa palvelemme kahdessa toimipisteessä:
Päätoimipisteessämme Lahden
Tiedepuistossa Niemenkadulla
ajanvarauksella joka arkipäivä klo 8.30-16.00.
Dooroomin toimipisteessä ilman ajanvarausta
ma-pe klo 8.30 - 16.00 yrityksen
perustamiseen ja yritystoiminnan
alkuvaiheeseen liittyvissä asioissa. Dooroom
sijaitsee osoitteessa Rautatienkatu 20,
vastapäätä Sokosta.

Yrittäjyys- ja yritysneuvojamme on tavattavissa
myös muissa toiminta-alueemme kunnissa
säännöllisesti. Katso palvelupäivät muissa
kunnissa tästä
Ota yhteyttä! Soita 044 702 2700 tai chattaa ja
kysy lisää - tai tutustu palveluihimme:
www.ladec.fi

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

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

