Asikkala - Hartola - Hollola - Iitti
Lahti - Orimattila - Padasjoki
18.9.2020

Pirteää syksyn alkua!
Meillä LADECissa on käynnissä ja tarjolla tänä syksynä monia uusia asioita. Ja palvelu
pelaa - koronasta huolimatta: Yritysneuvojamme palvelevat maksutta yrittäjyyttä
suunnittelevia, yrittäjiä ja yrityksiä kaikissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa joka
arkipäivä klo 8.30-16.30 puhelimitse, chatissa sekä etäneuvottelusovellusten välityksellä.

Tässä uutiskirjeessä kerromme seuraavista aiheista:
LADECin palveluita hyödyntäneistä asiakkaista kertova videosarja starttaa! Osassa
1 Asemapäällikön kahvilan yrittäjä Soile Yli-Jääski.
Yksinyrittäjätukea on vielä jäljellä ja sitä kannattaa hakea. Hakuaikaa 30.9. asti.
Osallistu LADECin webinaareihin! Aiheina syys-lokakuussa julkiset hankinnat,
rahoitus, myynti ja markkinointi...
Ympäristöpääkaupunki Lahdelta haettavissa rahoitusta päijäthämäläisten yritysten
ympäristöprojekteihin - hakuaikaa 30.9. asti.
Lahtelaisyritys, markkinoi tuotteita tai palveluita CitiCAP-sovelluksen käyttäjille!
Kätevää: Ideanappia klikkaamalla voit ilmoittaa liikeideasi LADECin arvioitavaksi.
Uudistetut Lahden seudun toimitila- sekä Lahden seudun yritys- ja
palveluhakemistot avataan lokakuussa.
LADECin koronan aikaista neuvontaa, tilaisuuksia ja tapaamisia koskevat ohjeet ja
käytänteet.

LADECin asiakasvideosarjan starttaava lahtelainen
kahvilayrittäjä Soile Ylä-Jääski: "Kannattaa olla
Ladeciin yhteydessä"
Me ladecilaiset autamme ja neuvomme lähes tuhatta yrittäjää ja yritystä vuosittain. Jotta
vielä useampi alueemme yrityksistä tietäisi palveluistamme, ottaisi meihin yhteyttä ja
hyödyntäisi maksutonta neuvontaamme, toteutamme tänä syksynä videosarjan "LADECin
palvelupolkuja 2020". Tässä videosarjassa yrittäjät kertovat, miten ovat hyötyneet
LADECin palveluita muun muassa markkinoinnin tehostamisen, digiloikan, rahoituksen
hakemisen tai kansainvälistymisen kynnyksellä.
Videosarjan aloittaa lahtelaisen Asemapäällikön kahvilan uusi yrittäjä Soile Ylä-Jääski,
joka sai LADECista apua omistajanvaihdosasioihin. Loput sarjan videot julkaisemme yksi
kerrallaan näissä uutiskirjeissämme. Pysy kanavilla ja ota yhteyttä LADECiin, jos joku asia
yrityksesi toiminnassa mietityttää!
Katso Asemapäällikön kahvila -video tästä
Kaikki LADECin YouTube-videot ja -kanavan tilaus tästä

Vielä ehdit ja kannattaa hakea Yksinyrittäjätukea,
hakuaikaa on 30.9. asti!
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 30.9. asti.
Eläke- tai sivutulot eivät estä tuen saamista, eivätkä myöskään verovelat, mikäli
velanmaksusta on hyväksytty suunnitelma tai maksujärjestely. Yksinyrittäjätuen saamisen
ehtona on, 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

LADECin maksuttomia
webinaareja syyslokakuussa
KehitysKeskiviikko: Julkiset
hankinnat, hinnoittelu ja
laadunhallinta 23.9.
RahoitusTiistai: ELYn
maaseuturahoitus ja Finnveran
rahoitus 6.10.
KehitysKeskiviikko: Myynti ja
markkinointi - yhdessä vai erikseen
7.10.
BUUSTIa kansainvälistymiseen Meriteollisuuden mahdollisuuksia
Euroopassa 14.10.

Muita maksuttomia
webinaareja syyslokakuussa
Mitä on alustatalous 1.10.
Omistajanvaihdos jatkuvuuden
takaajana 21.10.
Tutustu ja osallistu Lahden seudun
yritystapahtumiin – tai rekisteröidy ja
ilmoita tapahtumiasi:
www.businesseventslahti.fi

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

Yritys - Hae tukirahoitusta
ympäristöprojektillesi!
Ympäristöpääkaupunki Lahti tukee pieniä ja suuria
ympäristöprojekteja Päijät-Hämeessä. Nyt
syyskuussa rahoitusta myönnetään erityisesti
yrityshankkeisiin sekä julkisen ja yksityisen sektorin
yhteiseen kestävien innovaatioiden
kehittämisprojekteihin. Rahoitettavien projektien
tulee liittyä johonkin ympäristöpääkaupungin
neljästä teemasta: hiilineutraaliin elämään,
osallisuuteen, kiertotalouteen tai luontoon ja veteen.
Lue lisää ja jätä ideasi viimeistään 30.9.
osoitteessa www.greenlahti.fi/osallistu

Lahtelaisyritys - tarjoa tuote- tai palveluetuja CitiCAPsovelluksen käyttäjille!
CitiCAP-sovelluksessa yrityksesi on mahdollista markkinoida ilmastonmuutos- ja
ympäristöasioista kiinnostuneelle kohderyhmälle vastuullisesti tuotettuja palveluita tai
tuotteita, tarjoamalla niitä sovelluksen käyttäjille jollakin edulla tai alennuksella. Lähtemällä
mukaan kannustat lahtelaisia kestävämpään liikkumiseen - ja saat yrityksesi esille
ilmastotalkoiden eturivin toimijana!
Lisätietoa: essi.artima-sulkinoja@ladec.fi tai https://greenlahti.fi/citicap-yrityksille

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.

AVAAMME LOKAKUUSSA UUDET Lahden seudun
yritys- ja palveluhakemiston sekä Lahden seudun

toimitilahakemiston!
Lanseeraamme lokakuussa kaksi uudistettua, maksutonta ja kätevää
hakusivustoa: Lahden seudun toimitilahakemiston sekä Lahden seudun yritys- ja
palveluhakemiston. Monille tutuksi tulleet liikeinfo.fi-sivusto ja sen sisältämät vastaavat
hakemistot Toimitilapörssi ja Yrityshaku jäävät samassa yhteydessä pois käytöstä.
Uusista alueellisista toimitila- ja yrityshakemistoistamme löydät LADECin toiminta-alueen
(Asikkala, Hartola, Hollola, Iitti, Lahti, Orimattila, Padasjoki) toimitilat ja liiketontit sekä
yritykset palveluineen kätevillä hakusuodatuksilla. Sivustot palvelevat paitsi suomeksi,
myös ruotsiksi ja englanniksi ja täyttävät saavutettavuusvaatimukset.
Yllä olevista kuvista näet, miltä nämä uudet sivustot näyttävät. Kerromme näistä
hakusivustoista lisää lokakuun uutiskirjeessämme.

LADEC on 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.
Yritysneuvojamme palvelevat arkisin klo 8.30-16.30 puhelimitse, chatissa ja
etäsovellusten välityksellä. Kasvokkain tapaamiset ovat toistaiseksi mahdollisia
ainoastaan ajanvarauksella, ja vain etukäteen ilmoitettujen henkilöiden kesken.
Ota yhteyttä neuvontaa halutessasi palvelunumeroomme 044 702 2700 tai chattaa
www.ladec.fi kautta!
Koronan aikaisia tapaamisia ja tilaisuuksiamme koskeviin käytäntöihin ja ohjeisiin voit
tutustua: LADECin tilaisuudet ja asiakastapaamiset korona-aikana

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

