Lahtelaisille yrityksille
6.4.2020

Lahti tarjoaa yksinyrittäjien ja
mikroyritysten haettavaksi 2500 euron
yrityspalveluseteleitä liiketoiminnan
kehittämiseen
Lahden kaupunki myöntää yhteensä 25:lle lahtelaiselle yksinyrittäjälle tai alle 10 henkeä
työllistävälle yritykselle yhteensä 50 000 euron lisämäärärahasta
"Mikroyrityspalveluseteleitä". Setelin suuruus on 2500 euroa, ja se tulee käyttää
liiketoiminnan kehittämiseen - esimerkiksi digitalisaatioon tai palvelumuotoiluun liittyvän
palvelun tai toimenpiteiden hankintaan.

Yksinyrittäjä & mikroyritys - hae 2500 euron seteliä!
Mikäli olet yksinyrittäjä tai yrityksesi työllistää alle 10 henkilöä JA kotipaikkasi / yrityksesi
kotipaikka JA kiinteä toimipiste on Lahdessa, voit hakea tätä 2500 euron määräistä
Mikroyrityspalveluseteliä liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien palveluiden hankintaan.
Omavastuu setelin kokonaisarvosta on 500 euroa. Seteli on vähämerkityksellistä ns. de
minimis -tukea.
Seteleiden hakuaika on 6.4.-14.4.2020. Hakemus tulee lähettää 14.4. klo 24.00
mennessä. Saajat arvotaan kaikkien ehdot täyttävien hakijoiden kesken 17.4.
Lue lisää: Myöntämisehdot ja hakemuslinkki -> Yrityspalveluseteli Lahti

Palveluntuottaja - tee 2500 euron paketti!
Tämän 2500 euron Mikroyrityspalvelusetelin palveluntuottajaksi voivat hakea kaikki
myyntiin, markkinointiin tai yritysten liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä palveluita
tarjoavat yritykset. Tarjottavan palvelun arvonlisäveroton hinta kaikkine muine
mahdollisine matka- tms. kuluineen tulee olla yhteensä 2500 euroa. Palvelu voi olla
esimerkiksi palvelumuotoilua, myynnin ja markkinoinnin kehittämistä tai digivalmiuksien

kehittämistä. Hyväksytyt palveluntarjoajat palvelupaketteineen julkaistaan LADECin
nettisivustolla.
Palveluntuottajien tarjousaika on 6.4.-14.4.2020. Tarjoukset tulee lähettää 14.4. klo
24.00 mennessä.
Lue lisää -> Lahden kaupungin tarjouspyyntö pdf-tiedostona
Jätä tarjous -> Lahden kaupungin palveluntarjoajahaku HankintaSammossa

Yksinyrittäjä, mikro- tai
pienyritys: Vielä ehdit hakea
5000 euron myynnin ja
markkinoinnin
Yrityspalveluseteliä!
Lahden kaupunki ilmoitti jo aiemmin myöntävänsä
kevään aikan lahtelaisten yksinyrittäjien sekä mikroja pienyritysten (alle 50 henkeä työllistävien)
haettavaksi 5000 euron Yrityspalveluseteleitä, jotka
tulee käyttää myynnin ja markkinoinnin
kehittämiseen. Näiden "suurempien" seteleiden
saajille LADEC tekee tilanne- ja tarvekartoituksen
ja hankittava palvelupaketti sisältää myynnin tai
markkinoinnin kehittämissuunnitelman.
Myös tämän 5000 euron setelin hakuaika päättyy
14.4. klo 24.00. Saajat arvotaan kaikkien ehdot
täyttävien hakijayritysten kesken 17.4.
Lue lisää: Myöntämisehdot ja hakemuslinkki ->
Yrityspalveluseteli Lahti
Lue lisää: Palveluntuottajat ja
palvelupakettivaihtoehdot

Syksyllä 2019 Yrityspalvelusetelin
saaneiden lahtelaisyritysten
kokemuksia

Optikko Mäkelä, Säiliöhepo ja Tavarataksi
Yrityspalvelusetelistä: "Erittäin hyödyllinen", "Hyvä
kannustin toiminnan kehittämiseen", "Mainio
alkusysäys brändiuudistukseen"
Lahden kaupunki myönsi syksyllä 2019 yhteensä 30 lahtelaiselle pienelle tai keskisuurelle
yritykselle 5000 euron arvoisen Yrityspalvelusetelin, jolla saajayritykset saivat ostaa
myynnin tai markkinoinnin kehittämiseen liittyviä palveluita joltain kaupungin
kilpailuttamalta 40:ltä eri palveluntarjoajalta.
LADECin liiketoimintakehittäjät tekivät kaikille setelin saaneille yrityksille tilanne- ja
tarvekartoituksen ja auttoivat heitä tavoitteita ja kehittämistarpeita parhaimmin vastaavien
palveluntarjoajien ja palvelupakettien vertailemisessa. Valintapäätöksen setelillä
hankittavasta palvelukokonaisuudesta teki setelin saanut yritys itse.
Optikko Mäkelä Oy esimerkiksi päätyi hankkimaan setelillä markkinointiviestinnän
sparrausta ja opetusta. Säiliöhepo Oy taas osti setelillä uusasiakashankintaan suunnatun
markkinointikampanjan ja Tavarataksi Finland Oy uudistutti brändi-ilmettään ja kartoitutti
uusia kumppanivaihtoehtoja.
Lue lisää -> Yrityspalveluseteli Lahti 2019 - Setelinsaajien kokemuksia

Yksinyrittäjätuestakin
löydät tietoa LADECin
netistä!
LADEC on perustanut verkkosivuilleen
Yksinyrittäjätuki-sivun, josta löydät tietoa Lahden
kaupungilta ja muilta LADECin toiminta-alueen
kunnilta lähiaikoina haettavaksi tulevan
yksinyrittäjätuen ehdoista sekä linkit
hakulomakkeisiin.
Tällä hetkellä sivulla ei vielä ole kuin alustavaa
tietoa. Mutta heti kun kunnat ovat saaneet
tarkempaa tietoa ja hakuohjeita Työ- ja
elinkeinoministeriöltä ja/tai Kuntaliitolta, päivitämme
ne Yksinyrittäjätuki-sivulle.
Tiedotamme Yksinyrittäjätukeen liittyvistä uusista
tiedoista ja ohjeista myös uutiskirjeissä ja
somekanavissamme. Kannattaa seurata ja tykätä!

Lue lisää -> www.ladec.fi/yksinyrittajatuki

Palvelemme koronavirusepidemian aikana Sinua ja
yritystäsi tehostetusti arkisin klo 8.30-18.00 - soita tai
chattaa!
Mikäli koronan aiheuttama tilanne huolettaa tai mietityttää, älä pähkäile asioita yksin, vaan
ota yhteyttä LADECiin! Olemme koonneet eri asiantuntijoistamme kriisitiimin, joka neuvoo
ja opastaa yritystäsi erityisesti akuuteissa talous- ja rahoitusasioissa, mutta myös
esimerkiksi yt-neuvotteluihin, yrittäjän jaksamiseen sekä myyntiin ja markkinointiin
liittyvissä kysymyksissä. Neuvontamme on maksutonta.

Tutustu ja hyödynnä - Ajantasaista tietoa, ohjeita,
linkkejä, vertaistukea:
www.ladec.fi/korona-apu
www.ladec.fi/yksinyrittajatuki
Facebook-ryhmä "Pulmia koronasta - yrittäjäapua Lahden seudulla"
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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

