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onnistujanainen
Yrittäjänaisten kasvuvalmennusohjelma

Onnistuminen vaatii
tahtoa, rohkeutta,
sitkeyttä ja taitoa.
Me haluamme tarjota kaikkea sitä
sinulle yrittäjänainen onnistuaksesi, kehittääksesi ja kasvattaaksesi
yritystäsi. Onnistujanaisena saat
valmennusta yrityksen kehittämiseen: opit suunnittelemaan, opit
tulkitsemaan lukuja, saat vahvistusta hinnoitteluun ja työnantajana
toimimiseen. Lisäksi saat henkilökohtaisen kasvusuunnitelman yrityksellesi.
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Kolme askelta onnistumiseen.
Tätä on Onnistujanainen:

• Yrittäjänaisille suunniteltu kasvuvalmennus
• Henkilökohtainen kasvusuunnitelma yrityksellesi
• Onnistujanaisten Klubi – asiaa ammattilaisilta
ja vertaistukea verkostolta
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Valmennuspäivä 1.

Valmennuspäivä 3.

Kassavirta ja yrityksen
toiminnan vuosikello

Hinnoittelu

kouluttaja Juuso Markkanen, Kasvuyrityspalvelu JM Oy

kouluttaja Juuso Markkanen, Kasvuyrityspalvelu JM Oy

Opit hyödyntämään vuosikelloa ja kassavirtalaskelmaa yrityksen toiminnan suunnittelussa. Osaat
ennakoida menoja ja tuloja. Ymmärrät maksuajan
merkityksen kassassa ja vahvistat oman yrityksesi
maksuvalmiutta. Yksinkertaista, mutta niin tarpeellista.

Miten tuote ja palvelu hinnoitellaan? Onko se vain
riittävä korvaus tehdystä työstä vai jotain enemmän?
Mitä kaikkea hinta pitää sisällään, mitä kaikkea sen
pitää kattaa? Mikä merkitys on volyymilla? Niin, ja
mitä tapahtuu, jos aina on ALE?

Valmennuspäivä 4.

Valmennuspäivä 2.

Työnantajuus

Tuloslaskelman ja taseen
ymmärtäminen pienyrityksessä

kouluttaja Juuso Markkanen, Kasvuyrityspalvelu JM Oy

Miten hyödynnät tuloslaskelmaa ja tasetta talouden
seurannassa ja suunnittelussa? Tämän koulutuksen
jälkeen osaat keskittyä oikeisiin tunnuslukuihin ja
tiedät nopealla silmäyksellä, miten yritykselläsi menee. Lisäksi saat ymmärrystä ostojen suhteesta liikevaihtoon, tiedät mikä on myyntikate ja mitä kaikkea
kiinteitä kuluja sillä pitää rahoittaa. Osaat seurata
kuluja ja saatavia, tiedät varaston osuuden kannattavuudessa ja ymmärrät oman ja vieraan pääoman
merkityksen.

kouluttaja Janne Makkula, Varatuomari Janne Makkula Oy

Mitä kaikkea pitää tietää, ymmärtää ja varmistaa
ennen kuin palkkaa työntekijän? Millainen on hyvä
pomo? Miten saat työtekijäsi antamaan parhaansa
ja firmasi kukoistamaan? Tästä saat varmuutta olla
vaativa, tarkka ja arvostava pomo.

Valmennuspäivä 5.

Minä onnistun!
Yrityskohtainen klinikka yrittäjän toivomasta aiheesta, ajankohta sovitaan erikseen.

Opin ja tiedon lisäksi Onnistujanainen tarjoaa sinulle upean verkoston samanmoisia yrittäjänaisia. Onnistujanaisten Klubi on paikka, jossa pääset kehittämään taitojasi
esimerkiksi markkinoinnissa ja digitalisuudessa asiantuntijoiden ja mielenkiintoisen puhujien johdattamana. Klubi
on myös paikka, jossa voit jakaa ilot ja surut ja jossa voit
rakentaa ainutlaatuista verkostoa.

Riitta backman
Yritysneuvoja

riitta.backman@keuke.fi
050 305 6771

elina duréault
Yritysneuvoja

elina.dureault@keuke.fi
050 366 8588

Hinta

350€
+ alv
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