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Visiomme on, että jokainen yritys ja yksilö on menestyksellinen ja onnellinen.

Teemme aina huolellisen tarvekartoituksen ottaen huomioon yrityksen ja henkilön 
tavoitteet, haasteet ja vahvuudet. 

Kehitämme motivoivaa johtajuutta, itseohjautuvuutta ja tuottavuutta 
henkilökohtaisella ja konkreettisella otteella.

Ammattitaitoisesti ja suurella sydämellä.

LMI Finland

www.lmi.fi
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LMI Finland
Referenssejä kehittämisestä
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https://www.lmi.fi/referenssit/hakola-huonekalu-oyn-toimitusjohtaja-loysi-kaksi-lisapaivaa-viikkoon/

https://www.lmi.fi/referenssit/yrityksen-vauhdikas-kasvu-uuvutti-riitan-sapuskan-yrittajan/

https://www.lmi.fi/ajankayton-hallinta-ja-priorisointi-on-tuottavuuden-avain/

https://www.lmi.fi/lmin-johtajuuden-kehittamisohjelma-tukemaan-pohjois-suomen-opiskelija-
asuntosaation-psoasin-muutosten-lapivientia/

Lisää referenssejä ja asiakastarinoita: https://www.lmi.fi/referenssit/

https://www.lmi.fi/referenssit/hakola-huonekalu-oyn-toimitusjohtaja-loysi-kaksi-lisapaivaa-viikkoon/
https://www.lmi.fi/referenssit/yrityksen-vauhdikas-kasvu-uuvutti-riitan-sapuskan-yrittajan/
https://www.lmi.fi/ajankayton-hallinta-ja-priorisointi-on-tuottavuuden-avain/
https://www.lmi.fi/lmin-johtajuuden-kehittamisohjelma-tukemaan-pohjois-suomen-opiskelija-asuntosaation-psoasin-muutosten-lapivientia/
https://www.lmi.fi/referenssit/


Lisää referenssejä

MOVACO/CANON

Outi Barysheva, asiakkuuspäällikkö

Myynti lähti hyvin vauhtiin ja Canon vuoden tulokas -titteli heti LMI:n Oman minän johtamis –valmennuksen läpikäyneenä ja Outi kertoo, että 

se osittain on valmennusprosessin ansiota:

https://www.vaasainsider.fi/fi/ely-keskus-auttaa/lmin-prosessit-auttavat-johtajan-seuraavalle-tasolle-ely-keskuksen-tuensaantimahdollisuus-

auttaa-kehittymisessa/

https://www.linkedin.com/posts/canon-oy_vuodentulokas-canoncbc-activity-6565561572842844160-LuaL

https://www.linkedin.com/posts/outi-barysheva-333598165_eilen-sain-astella-h%C3%A4mmentyneen%C3%A4-vastaanottamaan-activity-

6565591089716187136-vG2D

HEREA

Strategia ja markkinointiviestintä

https://www.herea.fi/ajankohtaista/visio-vahvistui-herea-on-teollisuusyritysten-nakyvaksi-tekija
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https://www.vaasainsider.fi/fi/ely-keskus-auttaa/lmin-prosessit-auttavat-johtajan-seuraavalle-tasolle-ely-keskuksen-tuensaantimahdollisuus-auttaa-kehittymisessa/
https://www.linkedin.com/posts/canon-oy_vuodentulokas-canoncbc-activity-6565561572842844160-LuaL
https://www.linkedin.com/posts/outi-barysheva-333598165_eilen-sain-astella-h%C3%A4mmentyneen%C3%A4-vastaanottamaan-activity-6565591089716187136-vG2D
https://www.herea.fi/ajankohtaista/visio-vahvistui-herea-on-teollisuusyritysten-nakyvaksi-tekija


• https://www.lmi.fi/tiimi/lmi-johtajuuskehittaja-leeni-heikkinen/

• ”Hän on vetänyt myynti- ja markkinointiorganisaatioiden perustamis-, eriyttämis- ja 
yhdistämisprojekteja. Projektien vetämisessä, myynnissä ja markkinoinnissa hän on saanut 
kokemusta yritysten uusiutumisesta, liiketoiminnan ja verkostojen kehittämisestä, 
asiakaslähtöisestä kehittämisestä, markkinoinnin ja myynnin kehittämisestä sekä vision, 
strategian ja arvojen luomisesta sekä työhyvinvoinnin merkityksestä henkilöstön ja yrityksen 
menestymiseen.”

• ”Sydämestäni minua innostaa johtajuuden, myynnin, markkinoinnin ja työhyvinvoinnin 
kehittäminen ja niiden vaikutus tuloksiin ottaen huomioon samanaikaisesti kunkin yrityksen 
liiketoiminta ja tavoitteet.”

LMI Finland, Leeni Heikkinen, Lahti
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YRITYSSETELI –YKSINYRITTÄJÄT JA MIKROYRITYKSET

KEHITYSPROSESSI JA MARKKINOINTIYHTEISTYÖ
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Haluatko parantaa tuottavuutta?

Haluatko kirkastaa tavoitteita ja keskittää voimavarasi oleellisimpiin asioihin nykyhetkessä ja tulevaisuudessa? 

Haluatko parantaa ajanhallintaasi?

Henkilökohtainen (etä)valmennusprosessi 4-6 kk (sis. laajan materiaalin työkaluineen ja sovelluksen)

- käsitellen liiketoiminnan kehittämistä ja henkilökohtaista kehittämistä keskittyen tuottavuuteen (päämääriin, 

ajanhallintaan ja vuorovaikutukseen)

- nykytilanne- ja tarvekartoitus. Haasteet, vahvuudet ja tavoitteet.

- tavoitteiden ja osatavoitteiden kirkastaminen ja toteuttamisen pohdinta askeleittain

- halutessa myös talousanalyysi ja markkinointiyhteistyö.

Asiakastarinoita ja referenssejä
https://www.lmi.fi/referenssit/hakola-huonekalu-oyn-toimitusjohtaja-loysi-kaksi-lisapaivaa-viikkoon/
https://www.lmi.fi/referenssit/yrityksen-vauhdikas-kasvu-uuvutti-riitan-sapuskan-yrittajan/
https://www.lmi.fi/ajankayton-hallinta-ja-priorisointi-on-tuottavuuden-avain/
https://www.lmi.fi/referenssit/tavoitteista-tuloksiin-pori-energiassa/

https://www.lmi.fi/referenssit/hakola-huonekalu-oyn-toimitusjohtaja-loysi-kaksi-lisapaivaa-viikkoon/
https://www.lmi.fi/referenssit/yrityksen-vauhdikas-kasvu-uuvutti-riitan-sapuskan-yrittajan/
https://www.lmi.fi/ajankayton-hallinta-ja-priorisointi-on-tuottavuuden-avain/
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Markkinointiyhteistyöhön sisältyy LMI:n puolesta:

- Markkinointi LMI:n internet-sivuilla www.lmi.fi

-> asiakastarina- ja referenssimarkkinointi

- Markkinointi somessa (kahdessa kanavassa)

->  asiakastarina.

Katso lisää asiakastarinoita ja referenssejä https://www.lmi.fi/referenssit/

LMI Finland, Lahti Puh. 040 865 1084 leeni.heikkinen@lmi.fi

http://www.lmi.fi/
https://www.lmi.fi/referenssit/
mailto:leeni.heikkinen@lmi.fi


YRITYSSETELI-PALVELUPAKETIT

VALMENNUSPROSESSI JA MARKKINOINTIYHTEISTYÖ

Tarjous on voimassa 31.12.2020 asti

Kokonaisuuden hinta on 2500 e + alv 24 %.

LMI Finland, Lahti Puh. 040 865 1084 leeni.heikkinen@lmi.fi www.lmi.fi
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AIDOSTI JA SYDÄMELLÄ

Hyvä itsensä ja muiden johtaminen ja työhyvinvointi on nykypäivänä merkittävä kilpailuetu 

yrityksille, se näkyy mm. tuottavuuden parantumisena ja hyvänä asiakaspalveluna.

Olemme tässä mukana koko sydämestämme. Me rakastamme asiakaspalvelua. Etsimme yhdessä  

asiakkaidemme kanssa tietoa, tuemme omalta osaltamme myös markkinoinnissa ja autamme 

asiakkaitamme löytämään erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja sekä uusia, innovatiivisia verkostoja

valmennuksen ohella. Teemme tätä työtä ammattitaitoisesti, välittäen ja kuunnellen. Aidosti ja 

suurella sydämellä.
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LMI prosessi

©LMI



Asiakkaamme menestyvät
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Yhteystiedot

PALVELUNTUOTTAJA:

Leeni Heikkinen

Sertifioitu LMI johtajuuskehittäjä

DI (tuta/innovaatiojärj.), Ins.(metsätal.markk.), 

MinD-ohj., Työ- ja organisaatiopsykologia po., 

Digiyliopisto-opinnot, HHJ-kurssi

LMI Finland

+358 40 865 1084

leeni.heikkinen@lmi.fi

www.lmi.fi

Savolaesia viisauksia

”Koppoo kiinni tästä päevästä – huomisessa on omat 

kahvasa.”

”Kompastelu voep estää kuatumisen.”

”Jos mieles tyhjenöö, elä unneuta katkasta iäntä.”

”Leoka pystyyn ku tulloo kova paekka – pyssyypähän

aenae suu kiinni.”

”Jos ymmärrät kaeken, oot varmasti käsittännä viärin!”

(Olavi Rytkönen)

©LMI, Leeni Heikkinen

http://www.lmi.fi/


Lahden kaupunki/Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut

Miikka Venäläinen, e-mail: miikka.venalainen@lahti.fi

Palveluntuottajahaku: Lahden kaupungin yksinyrittäjien ja mikroyritysten 
yrityspalveluseteli 2020

www.hankintasampo.fi

Yhteystiedot, kilpailutuksen laatija


