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Valmistaudu tulevaan! Uudista tuotteita tai ota käyttöön
uusia markkinointi- ja myyntikanavia! LADEC auttaa ja
neuvoo, maksutta.
Nyt korona-aikana on tärkeää varautua myös tulevaan. Olisiko yrityksellesi juuri nyt sopiva
hetki päivittää tai uudistaa tuotteita ja palveluita tai aloittaa kehitysprojekti? Tai analysoida
markkina- ja kilpailutilannetta ja etsiä uusia yhteistyökumppaneita ja myynti- ja
markkinointikanavia?
- Mitkä Sinun yrityksesi tilanne, suunnitelmat ja tarpeet ovat? Ota yhteyttä LADECiin
palvelunumeron 044 702 2700 tai chatin kautta www.ladec.fi. Yritysneuvojamme kartoittaa
tilanteen ja tarpeenne, auttaa ja neuvoo suunnitelmien tekemisessä ja rahoituksen
hakemisessa ja tukee suunnitelmien toteuttamisessa.
Lue lisää LADECin palveluista toimivalle yritykselle
Tässä uutiskirjeessä kerromme myös seuraavista aiheista:
Yksinyrittäjätuki - Kannattaa hakea!
Ajatustenvaihtoa "Pulmia koronasta - Yrittäjäapua Lahden seudulla" -Facebookryhmässä
Jos virustilanne suo, syksyllä Lahden seutu näkyy jälleen Alihankinta-messuilla: 2
paikkaa enää varattavissa!
Onko sinulla hyvä liikeidea? Klikkaa Ideanappia ja testauta se LADECin
yritysneuvojalla!
Lahtelainen Dieselbar on patentoimassa rahaa säästävän ja ympäristöystävällisen
menetelmän polttoaineen suodatukseen
Sijoittumisrintamalla aktiivista: Tervetuloa Lahden seudulle Greenstep, SansOx,
Layher ja Marttiini!
Hyödynnä käteviä hakusivustojamme: Toimitilapörssi | Design Lahti FIND

Yksinyrittäjätuki - Hae
ihmeessä, jos et vielä ole
hakenut!

Kuntien myöntämän 2000 euron yksinyrittäjätuen
haku on käynnissä LADECin toiminta-alueen
kunnissa. Avustusta haetaan yrityksen
kotikunnasta. Avustuksen ehtona on, että
taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet
koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen, ja
että edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ovat
nähtävissä.
Yksinyrittäjätuen kokonaismäärä LADECin toimintaalueen kunnissa on noin 7,4 miljoonaa euroa, ja
koska jaettu on vasta noin 1,6 miljoonaa, tukirahaa
on vielä runsaasti jäljellä, ja sitä kannattaa
ehdottomasti hakea!
Mikäli joku asia tuen hakemisessa mietityttää, ota
yhteyttä LADECiin, soita 044 702 2700 tai chattaa
www.ladec.fi -sivustomme kautta!
Yritysneuvojamme neuvovat ja auttavat Sinua
luottamuksellisesti ja maksutta kaikissa tähänkin
tukeen liittyvissä asioissa.
Lisätietoa Yksinyrittäjätuesta + linkit LADECin
toiminta-alueen kuntien hakusivustoille tästä

Ajatusten vaihtoa ja vertaistukea Pulmia koronasta Facebook-ryhmässä
Koronan iskettyä maaliskuussa rajusti yrittäjien arkeen, LADECin Anri Vuori ja Eveliina
Salo pistivät pystyyn Pulmia koronasta - Yrittäjäapua Lahden seudulla – Facebookryhmän tarjoamaan vertaistukea koronan kurittamaan yrittäjän arkeen. Ryhmässä yrittäjillä
on puheenvuoro.
- Ryhmälle oli selvästi tarvetta, koska reilussa kuukaudessa jäsenmäärä on kasvanut jo
neljään sataan. Yrittäjiä mietityttävät nopeasti muuttuvissa tilanteissa usein samanlaiset
kysymykset, ja ryhmän vahvuutena onkin nopea reagointi, kertoo Eveliina Salo.
Ryhmän jäsenten tai LADECin yritysneuvojien vastaukset ovat tarjonneet monipuolista
apua koronasta selviytymiseen. Ryhmässä on käyty keskustelua niin koronatukien
hakemisesta, työvoimaan ja lomautuksiin kohdistuvista asioista kuin maksuttomista
kasvuohjelmista, koulutuksista ja webinaareistakin. Myös yrittäjien oma jaksaminen on
puhuttanut ja se valikoituikin aiheeksi torstaina ensimmäistä kertaa järjestettäville jäsenten
yhteisille etäkahveille.
Viime viikkoina postauksissa on vilahtanut myös toivoa tulevasta.
Kouluttautumismahdollisuuksia on taas alettu kysellä, ja yrittäjien yhteisiä
videoprojektejakin on suunnitteilla.
- Uudet mahdollisuudet nostetaan keskustelun aiheiksi yhä vahvemmin kesää kohti
mentäessä. Tervetuloa osallistumaan keskusteluun ja hakemaan voimaa
yrittäjäkollegoilta!, kehottaa Anri Vuori, toinen ryhmän perustajista ja ylläpitäjistä.
Pulmia koronasta Facebook-ryhmään tästä

Syksyn Alihankinta-messuilla
Lahden seudun yhteisosastolla
enää 2 paikkaa varattavissa!
Jos virustilanne vaan sallii, LADEC toteuttaa tänäkin
vuonna Tampereella 22.-24.9. järjestettäville
Alihankinta-messuille Lahden seudun
yhteisosaston. Yhteisosaston yhteensä 15
yrityspaikasta varattavissa on vielä 2 paikkaa.
Mikäli olet kiinnostunut saamaan yrityksellesi
paikan,ota pian yhteyttä Hanna Rättöön:
hanna.ratto@ladec.fi | 040 350 8938
Lue lisää Lahden seudun yhteisosastosta

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.

Lahtelainen Dieselbar on patentoimassa rahaa
säästävän ja ympäristöystävällisen menetelmän
polttoaineen suodatukseen - LADEC apuna ja tukena

Euroopan ympäristöpääkaupunki on mitä parhain yritysympäristö kunnianhimoisille
visiönääreille, jotka haluavat kehittää toimialaansa rohkeasti uusia ratkaisuja etsien. Harri
Hvitsjön Dieselbar on juuri tällainen yritys. Hvitsjön kehittämästä teknologiasta hyötyvät
kaikki dieselmoottoreiden varassa liikkujat.
Lue lisää Dieselbarista ja sen kehittämästä polttoaineensuodatusmenetelmästä

Sijoittumisrintamalla aktiivista: Tervetuloa Lahden
seudulle Layher, Greenstep, SansOx ja Marttiini!
Lahden seudun elinkeinoelämässä tapahtuu myös positiivisia asioita,
koronavirustilanteesta ja sen monille yrityksille aiheuttamasta ahdingosta huolimatta.
Lähiviikkojen aikana useat yritykset ovat tehneet tai tekemässä sijoittumispäätöksen
Lahden seudulle. Suuri kansainvälinen telineitä valmistava yritys Layher GmbH on
päättänyt sijoittaa Suomen toimintonsa Hollolan Kukonkoivun teollisuusalueelle. Yksi
Suomen suurimmista tilitoimistoista, Greenstep Oy, aajentaa toimintaansa Lahteen ja
rekrytoi jo tänä vuonna 10-20 uutta työntekijää Lahden toimipisteeseensä. Espoon
Otaniemessä toiminut vesiteknologiayritys SansOx Oy päätti siirtää toimintansa ja kuusi
työpaikkaa Lahden Tiedepuistoon. SansOxille päätöksentekoon merkitsi paljon Lahden
edelläkävijyys ympäristöasioissa ja vesihuollon haasteissa sekä Euroopan
ympäristöpääkaupunki -status. Aiemmin sijoittumispäätöksen Lahden seudulle teki
myös Marttiini Oy, joka siirtää pääosan puukkotuotannostaan ja noin 30
työpaikkaa Asikkalaan.
LADECin sijoittumispalvelussa on tällä hetkellä neuvotteluvaiheessa noin 35 potentiaalista
sijoittujayritystä. Koronaepidemian vuoksi osa neuvotteluista on odottamassa tilanteen
normalisoitumista, mutta yksikään yritys ei ole kokonaan perunut niitä. Kaikkiaan näiden
sijoittumisten arvioitu työllistävyysvaikutus olisi noin 500 työpaikkaa.
Lue Lahden seudulle sijoittuneista yrityksistä: Yritystarinoita

Toimitilapörssi: Ilmoita
maksutta, hae ja löydä
toimitilat ja tontit!

Löydä Lahden seudun
suunnittelijat, digiosaajat

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!

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
tonttien osto-, myynti- ja vuokrausilmoituksia
Tai jos yrityksesi on näiden palvelujen
- myös osavuokrattavista kohteista.
tarjoaja, Design Lahti FINDissa voit tuoda
Tutustu Toimitilapörssiin
osaamisenne esille.
Hae osaajia tai ilmoita yrityksesi
mukaan: www.designlahti.fi/find

LADEC auttaa ja neuvoo 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 koronavirustilanteen aikana arkisin klo 8.30-18.00
palvelupuhelimessamme 044 702 2700 ja 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

