
Startti Plus
Öka farten på företagsverksamheten med hjälp av kunniga
företagare och försäljningsexperter!

PRO GROWTH CONSULTING OY



Hur ser din dröm ut som företagare?
VILL DU GÖRA NÅGOT BETYDELSEFULLT? SKAPA EN
ARBETSPLATS ÅT DIG SJÄLV OCH ANDRA? NJUTA AV
DINA ARBETSRESULTAT OCH BLI FRAMGÅNGSRIK?

Du har gjort ett viktigt beslut då du valt att bli företagare. Kanske har du en
bra företagsidé. Även en strålande idé behöver effektiv försäljning och
marknadsföring för att lyckas. Ett företag lever av sina kunder. Därför är det
viktigt att man genast vid företagarverksamhetens start börjar systematiskt
planera och genomföra olika sätt att skaffa sig kunder.



Vi på Pro Growth vill hjälpa dig!

    

Att hitta de mest potentiella kundgrupperna för ditt
företag.
Att skapa en försäljningsplan samt redskap för
försäljningen.
Bygga upp en marknadsföringsplan som stöder
försäljningen samt skapa marknadsföringsredskap.
Utveckla dina personliga försäljningskunskaper.

DIN FRAMGÅNG ÄR VÅRT MÅL!



VEM ÄR VI? 

JENNI KIHO

Konsulteringsfarenhet 6 år
Företagsledningserfarenhet 10 år

 
jenni.kiho@progrowth.fi

050 5474299
 

BBA
 Företagsledningskonsult, 

Försäljnings- och marknadsföringscoach

TIMO AITTONIEMI

Konsulteringserfarenhet 13 år
Företagsledningserfarenhet 6 år

 
timo.aittoniemi@progrowth.fi

040 5667060

SVM
Företagsledningskonsult, 

Försäljnings- och marknadsföringscoach

HELI VUOKSIMAA

Konsulteringserfarenhet 6 år
Företagsledningserfarenhet 10 år

 
heli.vuoksimaa@progrowth.fi

040 847 9380

EM
Företagsledningskonsult, 

Försäljnings- och marknadsföringscoach

Våra expertisområden: försäljning och marknadsföring, företagsverksamhet och ledning, hantering av kundrelationer,
finansieringsarrangemang och internationell affärsverksamhet, digital marknadsföring.



VEM ÄR VI?

VIRPI EUROPAEUS

Konsulteringserfarenhet 19 år
Företagsledningserfarenhet 16 år

 
virpi.europaeus@progrowth.fi

050 5052888

PM
Entreprenör,

Företagsledningskonsult och coach

ERKKI TUOMI

Konsulteringserfarenhet 11
årFöretagsledningserfarenhet 19 år

 
erkki.tuomi@progrowth.fi

050 67662

EM
Entreprenör,

Företagsledningskonsult och coach

Våra expertisområden: försäljning och marknadsföring, företagsverksamhet och ledning, hantering av kundrelationer,
finansieringsarrangemang och internationell affärsverksamhet, digital marknadsföring.



Så här går det till:

 Du väljer Pro Growth som din samarbetspartner.
 Vi ringer dig och bokar ett möte.
 Vi träffas personligen antingen på vårt kontor i
Helsingfors  eller den ort du önskar inom Nyland. Tjänsten
kan även genomföras på distans.
 Under möten och däremellan koncentrerar vi oss
tillsammans på din verksamhetsplan, speciellt på de mest
väsentliga försäljnings- och marknadsföringsaspekterna
med tanke på ditt företags framgång. Vi gör en konkret
utvecklingsplan som definitivt får dig att lyckas om du
följer den.
 Vid behov finns vi tillgängliga för stöd även i
fortsättningen.

1.
2.
3.

4.
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Varför lönar det sig att välja Pro
Growth?

Vi är även själv företagare och fungerar företagsamt effektivt och
konkretnära.
Vi har uppnått tillväxt och utvecklat våra företag framgångsrikt och
lönsamt i sammanlagt 40 år.
Försäljning och marknadsföring – även digital försäljning och
marknadsföring – tillhör våra specifika expertisområden inom vilka
vi kontinuerligt konsulterar och utbildar företag framgångsrikt.



Våra kunders erfarenheter av vår tjänst

”Konsultens besök var väldigt nyttigt och jag fick goda tips på hur vi kan utveckla
vår marknadsföring. Det dök upp saker som jag inte ens kommit att tänka på
tidigare. Vi kommer omedelbart att utveckla vår verksamhet enligt planen.”

”Jag fick goda konkreta förslag på hur jag ska marknadsföra min tjänst, hur jag kan
öka företagets synlighet och försäljning. Atmosfären under mötet var
uppmuntrande och uppmanande, vilket gav mig ny iver. Nu har jag flera konkreta
åtgärder att befrämja!”

”Nu är marknadsföringsplanen konsekvent och den kommer sannolikt att befrämja
genomförandet av idéer mera effektivt. Ett mycket inspirerande möte!”



Kontakta oss!
VI FÖRVERKLIGAR DIN DRÖM!

PRO GROWTH CONSULTING OY
Anttigatan 3 D, 7. våning, 00100 Helsingfors

progrowth.fi
 info@progrowth.fi

 
Startti Plus är en kostnadsfri expertistjänst som Nylands TE-byrå

erbjuder sina kunder som beviljats startpeng. Tjänsten sparrar dig till
att effektivera din försäljning och marknadsföring. Du får också en
skriftlig plan på hur du utvecklar din företagsverksamhet. Tjänsten

verkställs av TE-byråns avtalsparter, bl.a. Pro Growth Consulting Oy,
bland vilka du kan välja den du själv föredrar

 

ANMÄL DIG HÄR
 

http://www.progrowth.fi/
https://link.webropolsurveys.com/S/0F5E1A4CE764D3ED

