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Mikä on sinun unelmasi yrittäjänä?
HALUATKO TEHDÄ JOTAKIN MERKITYKSELLISTÄ?
LUODA ITSELLESI JA MUILLE TYÖPAIKAN? 
PÄÄSTÄ NAUTTIMAAN TYÖSI JÄLJISTÄ JA
MENESTYMÄÄN?

Olet tehnyt merkittävän valinnan valitessasi yrittäjyyden. Sinulla on ehkä hyvä
yritysidea. Loistavakin idea tarvitsee menestyäkseen hyvää myyntiä ja
markkinointia. Yritys elää asiakkaistaan. Siksi asiakashankinnan suunnittelu ja
toteutus on syytä aloittaa systemaattisesti heti yritystoiminnan alkutaipaleella.



Me Pro Growthilla
haluamme auttaa sinua!

    

Löytämään yrityksellesi potentiaalisimmat
asiakasryhmät.
Laatimaan myyntisuunnitelman ja myynnin
työkalut.
Rakentamaan myyntiä tukevan markkinointi-
suunnitelman ja markkinoinnin työkalut.   
Kehittämään henkilökohtaisia myyntitaitojasi.      

Sinun menestyksesi on meidän
tavoitteemme!



KEITÄ ME OLEMME?

JENNI KIHO

Konsultointikokemus 6 v.
Yritysjohdon kokemus 10 v

 
jenni.kiho@progrowth.fi

050 5474299
 

BBA,
 Liikkeenjohdon konsultti, 

Myynnin ja markkinoinnin valmentaja

Erityisosaamistamme: myynti ja markkinointi, yritystoiminta ja johtaminen, asiakkuuksien johtaminen,
rahoitusjärjestelyt ja kansainvälinen liiketoiminta,  digitaalinen markkinointi.

TIMO AITTONIEMI

Konsultointikokemus 13 v.
Yritysjohdon kokemus 6 v.

 
timo.aittoniemi@progrowth.fi

040 5667060

YTM
Liikkeenjohdon konsultti,

Myynnin ja markkinoinnin valmentaja

HELI VUOKSIMAA

Konsultointikokemus 6 v.
Yritysjohdon kokemus 10 v. 

 
heli.vuoksimaa@progrowth.fi

040 847 9380

KTM
Liikkeenjohdon konsultti,

Myynnin ja markkinoinnin valmentaja



KEITÄ ME OLEMME?
Erityisosaamistamme: myynti ja markkinointi, yritystoiminta ja johtaminen, asiakkuuksien johtaminen,

rahoitusjärjestelyt ja kansainvälinen liiketoiminta,  digitaalinen markkinointi.

VIRPI EUROPAEUS

Konsultointikokemus 19 v.
Yritysjohdon kokemus 16 v. 

 
virpi.europaeus@progrowth.fi

050 5052888

VTM
Yrittäjä,

Liikkeenjohdon konsultti ja valmentaja

ERKKI TUOMI

Konsultointikokemus 11 v.
Yritysjohdon kokemus 19 v.

 
erkki.tuomi@progrowth.fi

050 67662

KTM
Yrittäjä

Liikkeenjohdon konsultti ja valmentaja



Näin etenemme

Valitset Pro Growthin kumppaniksesi.
Soitamme sinulle ja varaamme tapaamisajan.
Tapaamme henkilökohtaisesti joko toimistollamme
Helsingssä tai haluamallasi paikkakunnalla
Uudellamaalla. Palvelun voi toteuttaa myös
etäyhteydellä.
Tapaamisissa ja niiden välissä keskitymme kanssasi
liiketoimintasuunnitelmaasi ja erityisesti yrityksesi
menestyksen kannalta olennaisimpiin myynnin ja
markkinoinnin asioihin. Tuotamme sinulle
konkreettisen kehityssuunnitelman, jota
noudattamalla onnistut varmasti. 
Olemme tukenasi tarvittaessa myös jatkossa.
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Miksi sinun kannattaa valita
Pro Growth?
YRITTÄJYYDEN YMMÄRRYS

Olemme itsekin yrittäjiä ja toimimme yrittäjämäisen
tehokkaasti ja käytännönläheisesti.

PITKÄ KOKEMUS YRITYSKASVUSTA

Olemme kasvattaneet ja kehittäneet yrityksiämme
menestyksekkäästi ja kannattavasti yhteensä 40 vuotta.

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN HALLINTA

Myynti ja markkinointi - myös digimyynti ja -markkinointi -
ovat erityisiä osaamisalueitamme, joissa konsultoimme ja
koulutamme yrityksiä jatkuvasti hyvällä menestyksellä.



Asiakkaidemme
kokemuksia palvelusta

"Konsultin käynti oli erittäin hyödyllinen, ja sain hyviä vinkkejä,
miten kehittää markkinointiamme. Esiin nousi asioita, joita en
aiemmin osannut edes ajatella. Tulemme kehittämään
toimintaamme välittömästi suunnitelman mukaisesti."

"Sain hyviä konkreettisia ehdotuksia markkinoida palveluani,
lisätä näkyvyyttä ja myyntiä. Tapaamisessa oli kannustava ja
rohkaiseva ilmapiiri, sain uutta intoa. Nyt minulla on monta
konkreettista toimenpidettä, jota edistää."

"Nyt markkinointisuunnitelma on johdonmukainen, ja tulee
varmasti toteutettua ideoita tehokkaammin. Innostava
palaveri!"



Ota yhteyttä!
TEHDÄÄN UNELMASTASI TOTTA!

PRO GROWTH CONSULTING OY
Antinkatu 3 D, 7.krs, 00100 Helsinki

progrowth.fi, info@progrowth.fi
 

Startti Plus on Uudenmaan TE-toimiston tarjoama maksuton
asiantuntijapalvelu asiakkailleen, jotka ovat saaneet starttirahaa.

Palvelussa saat sparrausta myynnin tehostamiseen ja markkinointiin
sekä kirjallisen suunnitelman liiketoiminnan kehittämiseen. Palvelua

tuottavat TE-toimiston sopimuskumppanit, mm. Pro Growth
Consulting Oy, joista voit valita mieleisesi.

TÄSTÄ ILMOITTAUTUMISEEN
 

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

