HELSINGIN UUSYRITYSKESKUS JA NEWCO HELSINKI OVAT YHDESSÄ

Suomen suurin ja monipuolisin

YRITYSKASVUN
PALVELUKESKUS
YLI 1100 UUTTA YRITYSTÄ, YLI 4000 ASIAKASKÄYNTIÄ

Helsingin Uusyrityskeskuksen ja NewCo
Helsingin vaikutus
on merkittävä uusien
yritysten syntymisessä
ja alkuvaiheessa
olevien yritysten
menestymisessä.

Tule mukaan edistämään yrittäjyyttä!
Liity Helsingin Uusyrityskeskuksen jäseneksi!
Helsingin Uusyrityskeskus (HUK ry) toimii tiiviissä yhteistyössä
NewCo Helsingin kanssa. Palvelemme vuosittain yli 4000 yrittäjäksi
aikovaa henkilöä.
Haemme koko ajan uusia jäseniä mukaan win-win yhteistyöhön. Tule mukaan tukemaan
aloittavia ja alkuvaiheessa olevia yrittäjiä tarjoamalla palveluita, joita he tarvitsevat
menestymiseen. Samalla voit toimia neuvontaverkostomme asiantuntijana.
Edistämme yhdessä myös uusien potentiaalisten kasvuyritysten kehittymistä ja
sijoitusvalmiutta. Rakennamme kasvuyrittäjyyden asiantuntijoiden ja yksityissijoittajien
verkostoa.
Saat lisäksi yhteistä näkyvyyttä mm. painotuotteissa, verkossa ja yhteisissä tilaisuuksissa.
Kysy lisää yhteistyömahdollisuuksista!

Valentin Babitzin
Toimitusjohtaja, Helsingin Uusyrityskeskus ry
+358 40 631 1157
valentin.babitzin@huk.fi
www.newcohelsinki.fi

HUK:n jäsenenä vaikutat ja näyt!
• potentiaalisia asiakkaita yritysneuvonnan asiakasvirrasta
– yli 1100 perustettua uutta yritystä vuodessa!

• jäsenenä voit toimia asiantuntijana (asiantuntijasopimus)
- yritysneuvojilta asiantuntijalähetteet neuvonnan asiakkaille
- asiantuntijan rooli: luottamuksellinen ja maksuton
ensitapaaminen (esim. 1h)
- jatkosta sopivat yrittäjä ja asiantuntija-jäsenyritys yhdessä

• saat näkyvyyttä perustamisoppaassa ja sähköisissä kanavissa
• pääset mukaan yhteistyöhön edistämään kasvuyrittäjyyttä

Mitä toivotaan?

Miten hakea?

Yrityksen tulee tarjota palveluita joita alkavat
yrittäjät tarvitsevat, olla ammattitaitoinen ja hyvämaineinen, jolla on myös talousasiat kunnossa.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla
ja sovi tapaaminen! Uudet jäsenhakemukset
käsittelee yhdistyksen hallituksen kokous.

Mitä etuja?

Mitä maksaa?

• voit toimia asiantuntijana ja saada lisää asiakkaita
• voit käyttää Helsingin Uusyrityskeskuksen nimeä
markkinoinnissa
• saat näkyvyyttä oikeassa alkavien yrittäjien
kohderyhmässä:
- uuden yrittäjän Perustamisoppaassa
(päivitetään vuosittain)
- saat omat esitteet esille yritysneuvonnan
asiakkaille
- tapahtumayhteistyö (sovitaan erikseen)
• saat yritysneuvonnan asiakkaiden perustamien
yritysten tiedot (n. krt/kk)
• voit tulla esittelemään palvelujasi NewCon
yritysneuvojille jotka antavat asiantuntijalähetteitä

Liittymismaksu 215 e
Jäsenmaksu vuodessa:
1 – 10 hlöä 415 e
11 – 25
750 e
26 – 50
1090 e
51 – 250
2150 e
251 – 500
3050 e
501 hlöä – 4350 e
Pankit ja vakuutusyhtiöt 2150 e
Yhdistykset, oppilaitokset 215 e
Kannatusjäsenet (minimi) 200 e
Asiakaskannatusjäsenet 100 e

Helsingin Uusyrityksen
jäsenenä vaikutat ja näyt!
newcohelsinki.fi

Miksi hakea Helsingin
Uusyrityskeskuksen jäseneksi?
Uudet yrittäjät tarvitsevat palveluitasi
Voit saada lisää asiakkaita
Edistät yrittäjyyttä
Kasvatat verkostojasi

Helsingin Uusyrityskeskus ry
+358 40 631 1157
Ensi Linja 1, 00530 Helsinki
valentin.babitzin@huk.fi
www.newcohelsinki.fi
Y-tunnus: 1089048-1

