
Välj en kompetent Startti Plus-partner
Hos Posintra har vi speciellt god kännedom om marknaden i Östra Nyland,  
intressenter och experter. Du får tillgång till vår expertis och vårt nätverk för att 
stödja utvecklingen av ditt företag.

• Anmäl dig till Startti Plus-tjänsten. Gå till Nylands arbets- och näringsbyrås 
webb plats för mer information och välj Posintra som din partner. Vi kontaktar 
dig för att boka en personlig rådgivningstid.

• Du får tillgång till experthjälp, som baseras på vår mångåriga erfarenhet. 
• Startti Plus-bastjänsten erbjuder sparring för att effektivera din försäljning och 

stödja din marknadsföringskompetens. Du får också en konkret utvecklingsplan, 
som fokuserar på främjandet av ditt företags marknadsföring och försäljning. 

• Dessutom kan du enligt behov få hela fyra avgiftsfria tilläggsträffar för  
att fördjupa din sälj- och marknadsföringskompetens. 

 

Fick du  
startpeng?

Då är det dags för  
Startti Plus -tjänsten!
Grattis till din nya företagsverksamhet! Startpengen är en bra  
utgångspunkt vid starten av ett företag. Då du kompletterar den  
med Startti Plus-tjänsten får du genast från början en väl utvecklad 
utvecklingsplan för ditt företag: konkreta steg för att utveckla ditt  
företags lönsamhet, tillväxt, marknadsföring och försäljning. 

Startti Plus är en kostnadsfri experttjänst 
som tillhandahålls av Nylands arbets- och 
näringsbyrå till sina kunder som har beviljats 
startpeng.

Tjänsten erbjuder dig sparring för att 
effektivera din försäljning och stödja din 
marknads föringskompetens och en skriftlig 
plan för utvecklandet av din affärsverksam-
het. Dessutom kan du enligt behov få hela 
fyra tilläggsträffar för att fördjupa din sälj- 
och marknads föringskompetens.

Tjänsten tillhandahålls av Nylands arbets- 
och näringsbyråns samarbetspartners, från 
vilka du kan välja den du vill. För mer informa-
tion om hur man ansöker om deltagande i 
Startti Plus-tjänsten, vänligen kontakta  
Nylands arbets- och näringsbyrå  
via e-post på adressen  
starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi.

Tidsbeställning till företagsrådgivningen tfn 050 597 3887 eller info@posintra.fi 
Vi betjänar på svenska, finska och engelska.

www.posintra.fi
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HUR BLIR DU STARTTI PLUS 2.0  
KUND: 

Ansök om startpeng hos 

Då ditt företag har varit verksam 
en tid, gå till Startti Plus-tjänsten på 
Nylands arbets- och näringsbyrås 
webbplats och välj Posintra som 

Vi kontaktar dig för att boka  
en personlig rådgivningstid.

Fler kunder,  
större försäljning

2H
Boka ungefär  

två timmar  
för rådgivning

Analys
Med inriktning på  
ditt företag och 

bransch 

Plan
Du får en  

utvecklingsplan

Uppföljning
Vi planerar in  

fortsatta möten

Också Posintras kunder rekommenderar oss – ta kontakt med oss!


