Asikkalan yrityksille 2.1.2020

Hyvää uutta vuotta ja vuosikymmentä!
Tässä uutiskirjeessämme:
Pysy mukana muutoksessa -aamukahvit Majakka-Paviljongissa 31.1.
LADECin yritysneuvoja tavattavissa Asikkalassa 7.1. alkaen kahden viikon välein ja
joka arkipäivä Lahdessa
Pk-yrityksille alkamassa maksuton Tahdo uudistua-ohjelma - ilmoittaudu mukaan
viim. 24.1.
Hämeen ELY-keskuksen järjestää Yritystreffit Lahdessa 30.1. - Sovi treffejä ja tule
saamaan tietoa rahoituksesta ym.
Toimitilapörssissä ilmoitat maksutta ja löydät toimitilat ja tontit Lahden seudulta
Design Lahti FINDista löydät Lahden seudun suunnittelijat, viestijät ja digiosaajat
yrityksesi avuksi
Tammi-helmikuun yritystapahtumia Lahden seudulla

KUTSU: Pysy mukana muutoksessa muotoilun ja digin
keinoin -aamukahvit Majakka-Paviljongissa Vääksyssä
31.1. klo 8.30-10.30
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan siitä, miten muotoilu, brändäys ja digitaalisuus
voivat hyödyttää yritystäsi ja olla avuksi jatkuvasti muuttuvassa toimintakentässä.
Puheenvuoroja tilaisuudessa käyttävät LADECin Mikko Kyle ja Kimmo Seppänen sekä
LAB-ammattikorkeakoulun (ent. LAMK) Veli-Pekka Räty. Kuulemme myös Viipurilainen
Kotileipomo Oy:ltä, millaisia haasteita he ovat toiminnassaan kohdanneet ja miten he ovat
brändäyksen ja digiratkaisujen avulla onnistuneet kehittämään ja kasvattamaan
bisnestään.
Tilaisuuden jälkeen voit halutessasi sopia LADECin tai LABin edustajien kanssa erillisestä
tapaamisesta, jossa yrityksesi tilanne, haasteet ja tarpeet käydään tarkemmin lävitse ja
sovitaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Tilaisuus on maksuton ja tarkoitettu kaikille Asikkalan ja Padasjoen yrittäjille ja yritysten
edustajille, toimialasta ja koosta riippumatta

Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 30.1. mukaan:
Ohjelma ja ilmoittautuminen tästä

Tarve kasvattaa yrityksesi myyntiä, saada rahoitus
kuntoon ja talous rullaamaan? Aika uudistaa tuotteita ja
palveluita? Vai etsitkö yrityksellesi ostajaa tai
toiminnan jatkajaa? – LADEC neuvoo ja auttaa.
Maksutta.
Tule juttelemaan yrityksesi tilanteesta ja tarpeista yritysneuvojallemme tai pyydä hänet
käymään yrityksessäsi!
Asikkalan yritysyhteyshenkilömme Pekka Mantila on tavattavissa myös tänä
vuonna Asikkalassa ajanvarauksella joka toinen viikko: ti 7.1. | ti 21.1. | ti 4.2. | ti 18.2.
| ti 3.3. | ti 17.3. | ti 7.4. | ti 21.4. | ti 5.5. | ti 19.5. | ti 2.6.
Tapaaminen yritysneuvojan kanssa voidaan sopia toki myös Lahteen.
Lahdessa palvelemme kahdessa toimipisteessä joka arkipäivä klo 8.30-16.00:
ajanvarauksella päätoimipisteessämme Lahden Tiedepuistossa Niemenkadulla sekä ilman
ajanvarausta sivutoimipisteessämme Dooroomissa, osoitteessa Rautatienkatu 20.
Ota yhteyttä! Varaa neuvonta-aika tai kysy lisää: Soita 044 702 2700 tai chattaa!

Yrittäjä: Tule mukaan helmikuussa 2020 starttaavaan
Tahdo uudistua -ohjelmaan - Saat työkaluja, tietoa ja
uutta puhtia liiketoiminnan kehittämiseen!
Tahdo uudistua on pk-yrityksille suunnattu maksuton ohjelma, jolla yrittäjiä innostetaan
kehittämään liiketoimintaansa. Ohjelmaan osallistumalla pääset käsiksi koko Suomen
laajuiseen kanssayrittäjien ja asiantuntijoiden verkostoon sekä saat hyödyllisiä työkaluja
liiketoimintasi kehittämiseen.
Ohjelman toteuttavat yhteistyössä: Säästöpankki, Työeläkeyhtiö Elo, LähiTapiola, Sitra,
Päijät-Hämeen Yrittäjät, Hämeen kauppakamari, Lahden kaupunki, Koulutuskeskus
Salpaus, Lahden ammattikorkeakoulu, Heinolan kaupunki ja LADEC.
Lahden Starttitapahtuma järjestetään 5.2.2020. Tule kuulemaan, mistä Tahdo uudistua ohjelmassa on kyse! Tilaisuudesta saat uusia ajatuksia, verkostoja sekä konkreettisia
työkaluja uudistumisen aloittamiseen.
Lue lisää ja Ilmoita yrityksesi 24.1. mennessä mukaan ohjelmaan sekä Lahden
starttitapahtumaan tästä!

Tervetuloa Yritystreffeille Wanhalle Walimolle Lahteen
30.1.
Tarjolla tietoa rahoituksesta ja palveluista sekä treffejä ennalta sovittujen kontaktien
kanssa! Yritystreffit järjestää Hämeen ELY-keskus. Mukana yrityksille suunnatuista
palveluista kertomassa tietty myös LADEC sekä Business Finland, TE-toimisto, LAB (ent.
LAMK) ja Finnvera.
Teemoina:
Kansainvälistymisen rahoitus ja neuvonta
Kehittämisalvelut ja neuvonta
Yritysrahoitus
Osaavan työvoiman koulutus ja rekrytoinnit
Lue lisää - lataa esite tästä
Ilmoittaudu pikaisesti mukaan, niin ehdit sopia treffejä ajoissa:
https://businessmaker.fi/businesstreffitlahti/index.php/fi/

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

Löydä Lahden seudun
suunnittelijat, digiosaajat
ja viestijät yrityksesi
avuksi!

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!

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
Tai jos yrityksesi on näiden palvelujen
tonttien osto-, myynti- ja vuokrausilmoituksia tarjoaja, Design Lahti FINDissa voit tuoda
- myös osavuokrattavista kohteista.
osaamisenne esille.
Tutustu Toimitilapörssiin

Hae osaajia tai ilmoita yrityksesi
mukaan: www.designlahti.fi/find

LADECin tapahtumia
tammi-helmikuussa 2020

Muita Lahden seudun
yritystapahtumia tammihelmikuussa 2020

Lahden seudun Meriklusterin tehdasja toimitilakierros 29.1. (Lahti)
Matkailu-hackathon 30.1. (Lahti)
Pysy mukana muutoksessa muotoilun
Yritystreffit 30.1. (Lahti)
ja digin keinoin @ Asikkala &
DuuniExpo X Bisnespäivä 12.2.
Padasjoki 31.1. (Asikkala)
(Lahti)
Tahdo uudistua -ohjelman
starttitapahtuma pienille yrityksille
Tutustu ja osallistu Lahden seudun
5.2. (Lahti)
yritystapahtumiin – tai rekisteröidy ja
Tutustu tapahtumiimme, ilmoittaudu ja
ilmoita tapahtumiasi:
osallistu: www.ladec.fi/tapahtumat
www.businesseventslahti.fi

LADEC palvelee Lahdessa
kahdessa toimipisteessä
Päätoimipisteessämme Lahden Tiedepuistossa
Niemenkadulla palvelemme ajanvarauksella joka
arkipäivä klo 8.30-16.00.

Dooroomin toimipisteessämme palvelemme
ilman ajanvarausta ma-pe klo 8.30 - 16.00 yrityksen
perustamiseen ja yritystoiminnan alkuvaiheeseen
liittyvissä asioissa. Dooroom sijaitsee osoitteessa
Rautatienkatu 20, vastapäätä Sokosta.

Olemme Sinua ja yritystäsi
varten. 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

