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Ole yhteydessä TE-palveluihin

Hae Startti  Plus -palvelua  

verkossa

Otamme sinuun yhteyttä ja 

varaamme henkilökohtaisen 

neuvonta-ajan

Haluatko lisää asiakkaita ja myyntiä? 

Nyt on Startti Plussan aika!

1.

2.

3.

Kuinka pääsen 

Startti Plus 

-asiakkaaksi?

Starttiraha tai muu tuki on iso apu yrityksen käynnistämisvaiheessa. 

Kun täydennät sitä Startti Plus -palvelulla, saat heti alkuun oman, 

kokeneen neuvonantajan maksutta yrityksesi tueksi. Suunnitellaan 

yhdessä konkreettiset askeleet yrityksesi kannattavuuden, kasvun, 

myynnin sekä markkinoinnin kehittämiseksi!

Tapaamisaika kannattaa varata 2-3 kuukauden kuluttua yrityksen 

perustamisesta. Startti Plus -palvelussa saat sparrausta myyntisi 

tehostamiseen ja tukea markkinointitaidoillesi sekä kirjallisen 

suunnitelman liiketoimintasi kehittämiseen. Lisäksi voit 

saada tarpeesi mukaan jopa neljä jatkotapaamista myynti- ja 

markkinointiosaamisesi syventämiseksi.

Startti Plus on Uudenmaan TE-toimiston tarjoama maksuton 
asiantuntijapalvelu asiakkailleen, jotka ovat saaneet 
starttirahaa. Tuotamme StarttiPlus-palvelua TE-toimiston 
sopimuskumppanina.!

newcohelsinki.fi 
yritysespoo.fi 
yritysvantaa.fi

Ilmoittaudu mukaan Startti Plus -palveluun tästä.  

https://link.webropolsurveys.com/S/0F5E1A4CE764D3ED
www.newcohelsinki.fi
www.yritysespoo.fi
www.yritysvantaa.fi


Yli 8000 asiakastapaamista 
vuodessa 

Yli 2000 perustettua yritystä 
vuodessa

Yli 90% kauttamme perustetuista 
yrityksistä on toiminnassa 
kahden vuoden jälkeen sekä yli 
80% viiden vuoden jälkeen

Valitse kasvusi tueksi osaava 
Startti Plus -asiantuntija 

•

•

•

Tuloksemme puhuvat 

puolestaan:

Tiedämme, että haluat menestyä yrittäjänä. Tähän tarvitset sekä 
asiakkaita että osaavia kumppaneita. Me palvelemme yrittäjiä 
kymmenien vuosien kokemuksella ja tehtävämme on auttaa 
yritystäsi menestymään.  Tule meille Startti Plus -palveluun, niin 
saat vauhtia yrityksesi markkinointiin ja myyntiin. 

Mitä saat oikeasti?
• Maksutonta asiantuntijapalvelua – palvelukielinä suomi, ruotsi,

englanti, saksa, venäjä, viro.

• Startti Plus -peruspalvelussa saat sparrausta myyntisi

tehostamiseen ja tukea markkinointitaidoillesi. Saat myös

konkreettisen kehittämissuunnitelman, joka keskittyy yrityksesi

markkinoinnin ja myynnin edistämiseen.

• Halutessasi saat 1-4 jatkotapaamista, joissa tehostetaan myynti- 

ja markkinointitaitojasi, ja saat tukea kehittämissuunnitelmasi

toteuttamiselle.

• Startti Plus -palvelu on käytettävissä kerran yritystoiminnan

alkuvaiheessa ja on maksuton.

! Lue lisää www.starttiplus.fiIlmoittaudu mukaan Startti Plus -palveluun tästä.

Helsingin Uusyrityskeskus / 
NewCo Helsinki  
Ajanvaraus: 09 310 36360
yrityshelsinki@hel.fi
Ensi Linja 1, 00530 Helsinki
www.newcohelsinki.fi

YritysVantaa 
Ajanvaraus 010 423 2320
info@yritysvantaa.fi
Elannontie 3, 01510 Vantaa
www.yritysvantaa.fi

YritysEspoo 
Ajanvaraus: 010 3366550
info@yritysespoo.fi
A Grid / Otakaari 5 A, 02150 Espoo
www.yritysespoo.fi

Valitse itsellesi sopiva asiantuntija:

https://link.webropolsurveys.com/S/0F5E1A4CE764D3ED
www.starttiplus.fi
www.yritysespoo.fi
www.yritysvantaa.fi
www.newcohelsinki.fi



