Olemme Sinua ja
yritystäsi varten

Buustia bisnekseen!

Ota meihin yhteyttä missä tahansa
yrittäjyyteen, yrityksen perustamiseen tai
liiketoimintaan liittyvissä asioissa!
Pysy kärryillä yritystoimintaan liittyvistä
ajankohtaisista asioista ja tapahtumista
-> Lue ja tilaa ladec.fi/uutiskirjeet
-> Tykkää ja seuraa LADECia somessa!

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy kehittää
Lahden seudun elinkeinoelämän kasvun
edellytyksiä ja kilpailukykyä sekä markkinoi
seutua vetovoimaisena yritysympäristönä.
Autamme toiminta-alueemme yrittäjiä ja yrityksiä
kaikissa yrittäjyyteen, yrityksen perustamiseen,
kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistämiseen
sekä Lahden seudulle sijoittumiseen liittyvissä
asioissa.
Neuvontamme on maksutonta.
Palvelemme 7 kunnassa: Lahti, Asikkala, Hartola,
Hollola, Iitti, Orimattila ja Padasjoki.

Varaa aika!
Soita
044 702 2700
tai chattaa
ladec.

Tsekkaa
tapahtumamme
ja osallistu:
ladec. /
tapahtumat

Katso
neuvontapäivät
muissa kunnissa:
ladec. /ladec

BUUSTIa
BISNEKSEEN

Sinua ja
yritystäsi
varten

LADEC FAKTAA

200 +
2500
80 %
9+

uutta yritystä syntyy perustamisneuvontamme kautta vuosittain
yrityskontaktia ja 600 henkilöasiakasta
perustamisneuvonnassa vuosittain
neuvontamme kautta perustetuista
yrityksistä toimii vielä 5 vuoden jälkeen
Asiakkailta kiitettävä arvosana jo usean
vuoden ajan - viikoittainen keskiarvo yli 9

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Niemenkatu 73, 15140 LAHTI
044 702 2700 | info@ladec.
www.ladec.

ladec.

Toimivalle yritykselle

Yrityksen perustajalle

Lahden seudulle sijoittuvalle

Myynti kasvuun? Hinkua uusille markkinoille?
Rahoitus ja talous kuntoon? Autamme yritystänne
arkisissa käytännön asioissa ja haasteissa,
liiketoiminnan uudistamisessa ja kehittämisessä
sekä kansainvälistymisessä.

Älä pähkäile kaikkea yksin. Varmista hyvä startti
yrittäjyyteen! Autamme Sinua henkilökohtaisesti,
luottamuksellisesti ja maksutta kaikissa
yrittäjyyteen, yrityksen perustamiseen ja
alkuvaiheisiin liittyvissä asioissa eteenpäin.

Lahden seudulla on tilaa uusille yrityksille ja ideoille!
Erinomainen sijainti kasvavien markkinoiden
läheisyydessä, työvoiman saatavuus, toimitilojen
edullisuus ja vahvat yritysverkostot antavat hyvän
kasvupaikan yrityksellenne.

Neuvomme ja autamme esimerkiksi

Meiltä saat neuvontaa ja apua muun muassa

Perusta, laajenna tai siirrä yritystoimintasi Lahden
seudulle! Me pidämme huolen, että sijoittumisesi
on helppoa. Ota yhteyttä, kokoamme yrityksenne
tarpeisiin sopivan Sijoittujan All Inclusive
-palvelupaketin.

Talous- ja rahoitusasioissa
Myynnin suunnittelussa
Muutoksissa ja omistajanvaihdoksissa
Haasteissa ja kriiseissä
Tuote- ym. kehitysprojektien suunnittelussa
Sopivien kumppaneiden ja
palveluntarjoajien löytämisessä
Muotoilun ja digitalisaation hyödyntämisessä

LADEC on ollut korvaamaton apu erityisesti
muotoilukokonaisuuden hahmottamisessa ja
rahoituksen hakemisessa.

Oman osaamisesi tunnistamisessa
Liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman
työstämisessä
Kannattavuuslaskelmissa
Yritysmuodon valinnassa
Rahoituksen hakemisessa
Kuulumme Suomen Uusyrityskeskus -verkostoon
ja noudatamme neuvonnassamme verkoston ISO
9001 -laatuserti oitua neuvontaprosessia. Yli 80
prosenttia neuvonnassa käyneistä yrityksistä
toimii vielä viiden vuoden jälkeen.

TONI KUUSISTO | DINOX SPORTS OY

LADECin liiketoimintakehittäjän juttusille
voi tulla jo siinä vaiheessa, kun idea on
vasta muhimassa.

Palvelupaketti voi sisältää esimerkiksi
Vapaiden toimitilojen, yritysalueiden ja
-tonttien kartoittamisen ja esittelyn
Sopivien kumppaneiden, alihankkijoiden ja
työntekijöiden kartoittamisen
Apua ja neuvontaa rahoituksen saamiseen,
liiketoiminnan käynnistämiseen,
kasvattamiseen ja kansainvälistämiseen
Apua tarvittaessa myös asumiseen,
vapaa-aikaan, päivähoitoon ja kouluihin
liittyvissä asioissa

Sain LADECilta kaikki tarvittavat tiedot
Lahden alueelta. Lahden seutu ja Hollola
olivat selkeästi paras vaihtoehto meille.
MARKO MÖLSÄ | LAYHER OY, Hollola

Tutustu palveluihimme ja tapahtumiimme netissä www.ladec.

