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Hyvää ystävänpäivää! On ilo olla avuksi ja tehdä
yhdessä hyviä asioita alueellemme!
Tässä uutiskirjeessämme:
Alihankintamessut: Kiinnostaako helppo ja edullinen esittäytyminen Lahden seudun
yhteisosastolla ensi syksyn Alihankinta-messuilla?
Ideanappi: Uusi, helppo tapa testauttaa liikeidea LADECin yritysneuvojalla.
SMASH Lahti: Liikunta- ja urheilualan uusimmat teknologiat ja start-up-yritykset
esittäytyvät Isku Areenalla 28.2.
Helsingin kaupungin asuntotuotanto etsii Kalasataman energiapilottiin
energiatehokkaita ratkaisuja
Yrittäjyys- ja yritystapahtumat helmi-maaliskuussa
Ota yhteyttä, tutustu ja hyödynnä palveluitamme - ja osallistu tapahtumiimme.

Lahden seudun huippuosaaminen esillä jälleen syksyllä

Alihankinta-messuilla – Haluaisitko yrityksesi mukaan
Lahden seudun yhteisosastolle?
Suomen johtava teollisuuden messutapahtuma Alihankinta 2020 järjestetään Tampereen
Messu- ja Urheilukeskuksessa 22.-24. syyskuuta. LADEC toteuttaa perinteisesti Lahden
seudun yhteisosaston myös tänä vuonna Alihankinta-messuille. Osastolla on paikat 15
yritykselle tuotteiden ja osaamisen esittelyyn. Osaston koko on 154 m2 ja se toteutetaan
samalle paikalle D-halliin kuin aikaisempina vuosinakin.
Osastopaikan hinta on sijantikohdasta riippuen 3300 - 4600 €. Hintaan sisältyy mm.
vuokra, yhteisosaston suunnittelu ja toteutus, sähköt ja siivous, kahvitarjoilu osastolla
sekä näkyvyys messuoppaassa. Lisäksi jokaisen osastolla mukana olevan yrityksen tulee
maksaa sivunäytteilleasettajamaksu 290 € (hinnat eivät sis. ALV). LADECin kokenut
henkilökunta on mukana avustamassa messujen ajan.
TUTUSTU TÄSTÄ LINKISTÄ OSASTOPAIKKOIHIN JA HINNOITTELUUN – JA
ILMOITA YRITYKSESI KIINNOSTUKSESTA 22. HELMIKUUTA MENNESSÄ!

Uusi palvelumme: IDEANAPPI
Onko Sinulla hyvä liikeidea? Nyt voit testauttaa sen
helposti LADECin yritysneuvojalla!
Toimi näin:
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 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.

Liikunta- ja urheiluyritysten
start-up -tapahtuma SMASH
ensi kertaa Lahdessa Salppurin
kisojen aattona 28.2.
Aiemmin Helsingissä, Turussa ja Lontoossa
järjestetty urheiluteknologiaan keskittyvä start-uptapahtuma SMASH laajentaa helmikuussa PäijätHämeeseen.
Lahdessa Isku Areenalla Salpausselän kisojen
aattona 28.2. järjestettävä SMASH Lahti
tarjoaa start-up-yrityksille mahdollisuuden
esittäytyä sijoittajille ja tavata potentiaalisia
kumppaneita
esittelee uusinta urheilu- ja
liikuntateknologiaa
tarjoaa tietoa alan trendeistä ja innovaatioista

Tapahtuman paikallisia yhteistyökumppaneita ovat
Lahden Pelicans, Lahden kaupunki, Lahti Region
sekä LADEC, jonka yritysneuvojia on tapahtumassa
tavattavissa.
SMASH Lahti: Ohjelma - puhujat - liput tästä

Helsingin kaupungin
asuntotuotanto etsii
Kalasataman energiapilottiin
energiatehokkaita ratkaisuja
Mikäli yrityksesi tarjoaa esimerkiksi
aurinkopaneeleita, aurinkosähkölaseja,
lämpöpumppuja, jäteveden tai -ilman lämmön
talteenottoon tai kaukojäähdytykseen liittyviä
ratkaisuja, ilmoittaudu 19.3. järjestettävään
markkinavuoropuheluun 28.2. klo 12 mennessä.
Lue lisää ja ilmoittaudu tästä

LADECin tapahtumia
helmi-maaliskuussa 2020
Mikä ihmeen Design Sprint 20.2.
Ideasta liiketoimintaa 4.3.
Lisättyä todellisuutta ja
virtuaaliteknologiaa yrityksesi
hyödyksi 11.3.
Osaaminen hyötykäyttöön 12.3.
Kevyt yrittäjyys - kyllä vai ei? 19.3.
24.3. Yrittäjäinfo
Tutustu tapahtumiimme, ilmoittaudu ja
osallistu: www.ladec.fi/tapahtumat

Toimitilapörssi: Ilmoita

Muita Lahden seudun
yritystapahtumia helmimaaliskuussa 2020
Öissä töissä -rekrytapahtuma 19.2.
SMASH Lahti: Liikunta- ja
urheiluteknologian, start-up'ien ja
sijoittajien uusi tapahtuma 28.2.
MARK Klinikka: Brändin
rakentaminen 3.3.
Lahti on oppijan kaupunki 4.3.
Tutustu ja osallistu Lahden seudun
yritystapahtumiin – tai rekisteröidy ja
ilmoita tapahtumiasi:
www.businesseventslahti.fi

maksutta, hae ja löydä
toimitilat ja tontit!
Asikkala - Hartola - Hollola Iitti - Lahti - Orimattila - Padasjoki
LADECin tarjoamasta Liike.infon
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
tonttien osto-, myynti- ja vuokrausilmoituksia Tai jos yrityksesi on näiden palvelujen
- myös osavuokrattavista kohteista.
tarjoaja, Design Lahti FINDissa voit tuoda
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

