
ETELÄ-
POHJANMAAN 
KASVUPOLKU®

Kasvu Open on Suomen suurin yritysten kasvun 
sparrausohjelma. Se on kansanliike, joka tuo kasvun 
kaikkien ulottuville. Aloita oma kasvumatkasi 
hakemalla Etelä-Pohjanmaan Kasvupolulle. Siitä alkaa 
selkeä, viitoitettu reitti kohti kasvusuunnitelman 
toteutumista. Kasvupolulle mukaan valittujen 
yritysten kasvun tueksi valjastetaan alueen parhaat 
asiantuntijat, näkemyksellisimmät sijoittajat ja 
kokeneimmat yrittäjät pohtimaan juuri sinun yrityksesi 
kasvun mahdollisuuksia – maksutta. 

Kasvu Openissa yrittäjä saa kasvuidealleen maailman 
parhaat onnistumisen edellytykset, eikä mikään 
kasvuidea tai kasvusuunnitelma ole liian pieni Kasvu 
Openille. Kaikki on kiinni omasta kasvutahdosta, 
intohimosta ja sisusta. Me tuomme sparrauksen, 
rahoittajat ja osaajat. Kasvu lähtee yrittäjän omista 
lähtökohdista, oli tavoitteena sitten kasvattaa 
yrityksen liikevaihtoa, henkilöstömäärää, lanseerata 
uusi tuote tai selvittää kansainvälistymisen 
mahdollisuuksia.

HALUATKO SINÄ KEHITTÄÄ  
OMAA LIIKETOIMINTAASI 
JA  ETELÄ-POHJANMAAN 

VETOVOIMAISUUTTA?  
HAE MUKAAN!



Kasvun työpajasta sparrausta kasvun tielle! 
Tänä vuonna Etelä-Pohjanmaan Kasvupolun kumppanit 
haluavat tarjota apua entistä suuremmalle yritysjoukolle 
aluella. Jokainen Kasvupolulle mukaan hakenut yritys tullaan 
kutsumaan Kasvun työpajapäivään Etelä-Pohjanmaalle 21.3. 
iltapäiväksi, jossa on tarjolla apuja ja eväitä liiketoimintanne 
kasvattamiseen. Jätä hakemuksesi 28.2. mennessä ja saat 
kutsun Kasvupajaan. Hakijoiden joukosta tullaan valitsemaan 
15 yritystä, jotka jatkavat Kiitoratapäiviin tapaamaan Suomen 
liike-elämän asiantuntijoita ja saavat sparrausta omaan 
kasvusuunnitelmaansa. 

“Kasvu Openissa saa erittäin arvokasta asiantuntijaosaamista käyttöön eri 
sektoreilta. Kasvu Open herättää huomioimaan ja ajattelemaan asioita 
tarkemmin oman yrityksen johtamisessa ja pääsee myös verkostoitumaan 
muiden yritysten ja asiantuntijoiden kanssa. Erittäin hyvä kokemus ja 
loistavasti organisoitu prosessi. Saimme konkreettisia neuvoja käytäntöön 
vietäväksi erityisesti taloushallintoon liittyen ja tulevaisuuden kasvupolulle.” 

Minna Petäjävirta, Levyvirta Oy 
Suupohjan Kasvupolku 2017 finalisti

Haku loppuu sunnuntaina 28.2.2018
Varmista pääsysi Kasvun työpajaan ja jätä  
hakemuksesi jo nyt: www.kasvuopen.fi/hae

Lisätietoja Kasvupolusta: www.kasvuopen.fi/kasvupolut/ 
etela-pohjanmaan-kasvupolku-2018

Yhteyshenkilönä Emilia Suosalo,  
0400 802 926, emilia.suosalo@bang.fi

KIITORATAPÄIVÄ I 25.4.  
Kiitoratapäivässä sinua ovat sparraamassa 
useat liiketoiminnan huippuammattilaiset.

TYÖPAJAPÄIVÄ 21.3.
Avoimeen työpajaan kutsutaan kaikki 
hakemuksensa jättäneet yritykset sekä 
kasvuekosysteemin toimijat rakentamaan 
kasvuhakuisten yritysten liiketoimintaa.

KIITORATAPÄIVÄ II + KASVU OPEN 
SEMIFINAALI 23.5. 
Toinen Kiitoratapäivä ja päivän lopussa 
Etelä-Pohjanmaan Kasvupolun voittajien 
julkistaminen.

https://www.kasvuopen.fi/kalenteri/paakaupunkiseudun-kasvupolku-kiitorata-2

