Miten vallataan uusia markkinoita? Miten raivataan kasvun esteitä ja
hallitaan kasvua? Miten kehitytään kasvun valtiaaksi?
Ensimmäisenä tarvitset päätöksen, tahtoa kasvaa. Sitten tarvitset tavoitteen
ja suunnitelman miten sinne pääset. Tarvitset valmennusta tukemaan kasvuasi, tarvitset myös yrityskehittäjän sparraamaan ja edistämään kasvusuunnitelmiasi. Tarvitset ympärillesi samanhenkisiä valtaajia jakamaan kokemuksia.
Valtaus -palvelu on tarkoitettu Keuken toimialueen yrityksille, jotka tekevät miljoonaluokan liikevaihtoa. Vuo-

NÄIN VALTAUS TEHDÄÄN

den mittainen Valtaus -palvelu kasvunnälkäisille yrityksille starttaa helmikuussa 2018.

1. Kasvuvalmennustyöpajat
2. Yrityskohtainen kasvusuunnitelma
3. Teematyöpajat ajankohtaisista teemoista
a)

Tulevaisuuden muutokset ja mahdollisuuksien maisemat

b)

Digitalisaatio liiketoiminnan mahdollistajana

c)

Kokeilukulttuuri, ketterä kehitys ja palvelumuotoilu

4. Verkostoituminen yli toimialarajojen
5. Yrityskehittäjä palveluksessasi
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vALMENNUSPÄIVÄT

tEEMATYÖPAJAT

Valmennuspäivä 1

Teematyöpaja 1

Kasvun edellytykset
Jotta voit tehdä uusia valtauksia, täytyy perusasioiden olla kunnossa. Mikä on yrityksesi tuloksentekokyky? Onko yritykselläsi riittävät valmiudet kasvuun?
Onko tahtotilaa kasvun tekemiseen? Millä kasvua
lähdetään hakemaan?
Valmennuspäivä 2 & 3

Kasvun johtaminen
ja hallinta

tulevaisuuden muutokset ja
mahdollisuuksien maisemat
Millainen on tulevaisuus ja mitä se tarkoittaa sinun liiketoiminnassasi? Työpajassa hahmotamme tulevaisuutta, tunnistamme toimialamurroksia, näemme
uusia mahdollisuuksia ja ideoimme uutta. Apunamme ovat alan huippuasiantuntijat sekä digitaalinen
Futures Platform -työkalu.

Teematyöpaja 2

Valtaus tehdään etappi etapilta. Kasvulle on tehtävä
tilaa ja annettava aikaa. Kasvun vaatimat muutokset
on hyvä tunnistaa, on selvittävä pullonkaulojen ohi.
Kasvulle on tehtävä suunnitelma, joka toteutetaan
yhdessä henkilöstön kanssa.

Digitalisaatio liiketoiminnan
mahdollistajana

Kasvun välineet

Mitä digitaalisuus tarkoittaa kokonaisuutena ja
mitä se tarkoittaa sinun liiketoiminnassasi? Tutustumme mm. Big Dataan, Smart Dataan, robotiikkaan ja tekoälyyn. Työpaja antaa eväät
digitalisaation laajempaan hahmottamiseen ja
hyödyntämiseen. Saat ajatuksia nykyisen liiketoimintasi virtaviivaistamiseen ja uuden luomiseen.

Valtausta lähdetään tekemään erottautumalla kilpailijoista, kirkastamalla arvolupausta ja brändiä sekä
trimmaamalla tuotevalikoimaa kasvua tukevaksi.

Teematyöpaja 3

Valmennuspäivä 5

Kokeilukulttuuri, ketterä kehitys
ja palvelumuotoilu

Miten uusille markkinoille mennään, mitä markkinoista pitää tietää, miten tunnistan oikeat kanavat ja miten löydän oikeat kontaktit ja kumppanit?

Nopeasti muuttuvassa maailmassa on oltava ketterä ja nopea. Työpajassa tarkastelemme käytännön
esimerkein mitä nämä innovaatiot ovat, millainen
on uutta luova yritysympäristö ja mitä kokeilukulttuuri ja ketterä kehitys tarkoittavat uusien tuotteiden
ja palvelujen kehittämisessä.

Valmennuspäivä 4

Kansainvälisen
kasvun kanavat

Kasvu on yrityksen elinehto.

Tarvitaan uusia valtauksia ja uusia valloituksia. Älä siis jää paikoillesi, vaan lähde mukaan valtaukseen. Tulevaisuus on muutamien merkityksellisten askeleiden päässä.
Vuoden kestävän Valtaus-palvelun hinta on 800 € + alv.

Kirsi puro
Yritysneuvoja

kirsi.puro@keuke.fi | 050 346 1330
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