
Tutka on kehityshaluisille yrityksille tar-
koitettu sparrauspaketti, jossa pääset 

konkreettisesti viemään yrityksesi kehitys-
haastetta eteenpäin ja muotoilemaan 

tarjonnastasi asiakaskeskeisen palvelun. 
Tutka kokoaa tunnistamasi kehityshaas-

teen ympärille yhteiskehittämisprojektin, josta 
saat vertaistukea ja suoraa bisneshyötyä. Tutka 

avaa tietä ja luo mallin sinun yrityksesi kehitykselle. 
       Tartu tilaisuuteen ja lähde mukaan!

Tutka sKannaa 
toimintaympäristön

Tutka tunnistaa 
kehityshaasteen

Tutka löytää 
etenemistien

Tutka muovaa 
palvelun

Tutka yhdistää 
voimavarat

Hohoi! Olemme havainneet Hohoi! Olemme havainneet 

horisontissa selvää huomisvoimaa! horisontissa selvää huomisvoimaa! 

Tutka on havainnut yrityksesiTutka on havainnut yrityksesi

ja sen kehityskyvyn. ja sen kehityskyvyn. 



Liiketoiminnan tilanneanalyysi, kehittämiskartoitus ja kehityshaasteen tunnistaminen.

Viisiosainen valmennusohjelma.

Posintran yrityskehittäjän liiketoiminnan kehityssparraus ja tuki kehitysprojektin 
toteutukselle.

Yrityskohtainen yhteiskehittämisprojekti tunnistetun haasteen pohjalta, jossa muka-
na Posintran asiantuntijan lisäksi Laurean opiskelijoita.

TulevaisuusCamp: Miltä tulevaisuus näyttää trendien ja ennakoinnin valossa, mi-
ten trendit tukevat liiketoimintaasi ja mitä visioita ne avaavat yrityksellesi?

AsiakastarveCamp: Mitä asiakaslähtöinen toiminta on käytännössä ja miten hyö-
dynnät paremmin palvelumuotoilun työvälineitä erottautuaksesi palveluissa?

LiiketoimintamalliCamp: Miten voit digitalisaation avulla kehittää nykyliiketoimin-
taasi ja mitä kokonaan uusia liiketoimintamalleja digitalisaatio voi mahdollistaa?  

MarkkinatCamp: Missä markkinassa toimit? Mitkä ovat kilpailuetusi ja vahvuute-
si? Mitä valintoja tekemällä taklaat heikkoutesi?

BrändiCamp: Miltä yrityksesi näyttää ulospäin? Miten erilaistun ja erotun positii-
visesti? Vastaatko asiakkaittesi odotuksiin ja toiveisiin viestinnässäsi ja onko ydin-
viestisi kirkas?

Kaksi starttiajankohtaa osallistujille: 1. ryhmä syksyllä 2019 ja 2. 
ryhmä alkuvuodesta 2020. Kymmenen yritystä per ryhmä.

Yrityksen tilanteen kartoitus ja kehityshaasteen tunnistaminen: 
1. ryhmä maalis-syyskuussa 2019 ja 2. ryhmä lokakuu 2019 – 
tammikuu 2020.

Liiketoiminnan kehittämisvalmennus (5 Campia): 1. ryhmä 
syys-marraskuussa 2019 ja 2. ryhmä maalis-kesäkuussa 2020.

Yrityskohtainen kehittämisprojekti: 1. ryhmä syksyn 2019 ja alku-
kevään 2020 aikana ja 2. ryhmä kevät ja syksy 2020.

200 € + alv / alle 5 henkilöä 
työllistävät yritykset

400 € + alv / yli 5 henkilöä 
työllistävät yritykset

ARI PERÄLÄ
puh. 050 506 5700
ari.perala@posintra.fi 

Mitä palvelu sisältää?
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Valmennusohjelma

Aikataulu vuonna 2019-2020 Hinta

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää: 


