Yrittäjä, kaipaatko tukea

muutokseen?
Yksinyrittäjän tai freelancerin ei
tarvitse jäädä yksin

Saat käyttöösi ammattitaitoisen
valmennustiimin sekä 4 kuukautta
tuettua aikaa oman osaamisen
kehittämiseen ja liiketoimintasi
uudelleen muotoiluun.

Nykyisessa tilanteessa tarve oman liiketoiminnan kehittämiselle on
entistäkin ajankohtaisempi, joten tuleen ei kannata jäädä
makaamaan. Miten takaat toimeentulosi sekä jatkuvan kassavirran
muutoksen keskellä? Mistä saat uusia asiakkaita ja miten varmistat jo
olemassa olevien asiakkaiden pysymisen? Entä miten vastaat
digitaalisuuden tuomiin mahdollisuuksiin nopealla syklillä?
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Edellisen Bisnesvirittämön
yleispalautteen keskiarvo lähentelee
jo loistavaa.

Vahvistetaan yhdessä yrittäjyyden kivijalkaa
Bisnesvirittämö -kasvuohjelma on rakennettu sinulle, joka kaipaat
uutta suuntaa ja työkaluja yrittäjyyteesi. Valamme uskoa ja ideoita
tekemiseesi motivoivan ja kasvun mahdollistavan valmennuksen,
ohjauksen sekä kanssayrittäjien verkoston voimin. Kasvuohjelma on
suunnattu yksinyrittäjille sekä freelancereille, ja se on osallistujalle
maksuton.

Saat tueksesi PK-yritysten kasvuun ja
markkinointiin perehtyneet ammattilaiset
sekä roppakaupalla keinoja, työkaluja ja
motivaatiota ponnistaa yrityksesi uuteen
suuntaan.

Viritetään osaamisesi huippuunsa
Bisnesvirittämössä saat kaksi kärpästä yhdellä napakalla iskulla.
Yksinyrittäjille suunniteltu poikkeuksellinen valmennusohjelma
yhdistää suunnitelmallisen ja tavoitteellisen liiketoiminnan
kehittämisen sekä verkostot. Yhteiset etävalmennuspäivät, striimit ja
digioppimisalusta sekä kanssayrittäjiltä ja asiantuntijoilta saatu
ohjaus tukevat oman potentiaalin virittämistä huippuunsa.

HAE
MUKAAN!

4,8 / 5
Valmentajien asiantuntemus ja käytettyjen
oppimisvälineiden soveltuvuus ovat
palautteiden perusteella kerrassaan mainiot.

KENELLE?

MITEN JA MILLOIN?

Varsinais-Suomen kehityshaluisille
yksinyrittäjille ja freelancereille.

Jätä hakemuksesi Aava & Bangin
sivuilla ja TE-toimiston palvelussa
26.9. mennessä. Ohjelma on
osallistujalle maksuton. Ryhmä
starttaa 4.10.2021 ja päättyy 31.1.2022

Koulutus koostuu 12
etävalmennuspäivästä ja
monimuoto-opiskelusta (oman yrityksen
kehittämistä yksilö- ja pienryhmäsparrauksessa) 4 kk aikana.

MUKAAN VALITAAN 30 YRITTÄJÄÄ.

HAE NYT!
Pysy mukana muutoksessa

READY Rohkeasti eteenpäin
Jos sinulta löytyy takataskusta intoa bisneksesi uudelleen
suuntaamiseen sekä uuden oppimiseen, niin kerro se
ihmeessä meille. Me viritämme liiketoimintasi uuteen vauhtiin.

SET Tuplasti tukea
Bisnesvirittämön aikana tukenasi on paitsi Aava & Bangin
kivenkovat kasvumarkkinoinnin ammattilaiset, myös
kanssayrittäjien verkosto. Valmennuksen aikana kokeillaan
uusia toimintamalleja, joiden avulla vahvistat toimeentulosi ja
liiketoimintasi jatkuvuuden myös muutoksen keskellä.
Bisnesvirittämö -kasvuohjelmassa on kolme teemaa:
liiketoiminnan kehittäminen, myynti ja markkinointi sekä
digitaalisuus. Jokainen osallistuja voi valita näistä moduuleista
itselleen sopivimmat ja räätälöidä toimivan kokonaisuuden
yhdessä ohjaajan kanssa.

GO Kiihdytä matkalle kohti kasvua
3kk valmennus käynnistyy 4.10..2021 ja päättyy 31.1.2022.
Ohjelman päätyttyä osallistujat voivat halutessaan maksutta
liittyä valtakunnalliseen MarketingPeople -verkostoon.

Tavoitteena on, että valmennuksen
päätteeksi sinulla on kirkastettu
liiketoimintamalli sekä osaamista viedä sen
myyntiä, markkinointia ja toteutusta
eteenpäin digitaalisten työkalujen avulla.

ILMOITTAUDU MAKSUTTOMAAN
OHJELMAAN: www.bang.fi/bisnesvirittamo

Asiakkaidemme suusta:
“Aina välillä sitä kadottaa uskon omaan
tekemiseen. Teidän kanssa löytää sen
kipinän ja varmuuden, että tästäkin pääsee
eteenpäin.”

“Olen edelleen täysin ällikällä lyöty siitä, miten
tehokasta ja intohimoista tämä koulutus on.
odotan joka aamu kärsimättömänä sitä, että
koulutus alkaa. Eli ei kehitysehdotuksia! Tämä
ei ole hyvä, vaan tämä on loistava koulutus!”

“Virittämöstä sai rohkeutta markkinointiin ja
rohkaisua, että villitkin ideat voivat olla hyviä
ja toimivia ja että heittäytyminen kannattaa.”

Ohjelmaan kuuluvat valmennuspäivät
toteutetaan etätoteutuksella. Innostavat ja
osaavat valmentajamme luovat yhteisöllisyyttä ja
vertaistukea myös virtuaalisesti. He
energisoivat, haastavat ja tukevat testatusti
myös etänä. Myös ryhmätyöt ja parisparraukset
toteutetaan valmennusten yhteydessä mutkitta
etäyhteyksin.

AAVA & BANG – RAKKAUDESTA
KASVUUN JA MARKKINOINTIIN!
Bisnesvirittämö –kasvuohjelman takana on
tulokselliseen kasvumarkkinoinnin tekemiseen ja
valmentamiseen erikoistunut Aava & Bang Oy.
Kasvuohjelma toteutetaan yhteistyössä
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja TE-toimiston
kanssa. Kasvuohjelman koulutusnumero on 701611.

LISÄTIEDOT: 040 5130 206 /
markkinointivirittamo@bang.ﬁ

TUTUSTU JA LUE LISÄÄ
https://bang.ﬁ/bisnesvirittamo

