Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke
Keukelta laadukasta yritysneuvontaa yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville.
Oletko perustamassa yritystä? Onko sinulla idea tai jopa jo liiketoimintasuunnitelma? Meiltä saat asiantuntevaa
neuvontaa ja sparrausta. Voit tulla keskustelemaan asiantuntijoidemme kanssa, vaikka sinulla olisi vasta pelkkä ajatus tai
idean alku. Keuke tarjoaa maksutonta neuvontapalvelua omaa yritystoimintaa harkitseville henkilöille joko uuden
perustettavan yrityksen tai vaihtoehtoisesti jatkettavan yrityksen asioiden selvittelyyn liittyvissä asioissa.
Miltä näyttää tulevaisuus sinun yrityksessäsi? Pitäisikö kasvaa vai tehostaa - onko liikestrategia kirkkaana mielessä? Vai
olisiko tarvetta miettiä hetki, miten markkinoin ja miten myyn palveluitani ja mistä hankin asiakkaita? Kuinka seuraan
yritykseni taloutta ja kannattavuutta? Miten hinnoittelen? Kenen kanssa voisin verkostoitua ja saada kumppaneita?
Ovatko markkinointi, tuotteistaminen ja investointirahoitus päässäsi suuria kysymysmerkkejä?
Keuke tarjoaa asiantuntemustaan yrittämisen elinkaaren kaikissa osa-alueissa, mm.:
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starttiraha-asiakkaiden neuvontapalvelut
starttiplus - palvelut
liikeideat ja niiden arviointi
kaupparekisteriasiat, esim. tmi, ay, ky, oy
liiketoiminnan arviointi ja strategia
myynnin ja markkinoinnin aktivointi
investointien suunnittelu
rahoitusneuvonta ja laskelmat, talousanalyysit
yhteistyökumppaneiden ja verkoston löytäminen
kasvu ja kansainvälistyminen
omistajanvaihdos
tuote- ja palvelukehitys
henkilöstöasiat
lupa-asioiden selvittely
rahoituslausunnot TE-toimistoille ja Finnveralle
yrittäjyyskurssit ja ohjaaminen soveltuviin koulutuksiin

Liiketoiminnan kehittäminen on menestyvän yrityksen ykkösasioita. Se ei välttämättä tarkoita yksinomaan kasvua
numeroina, vaan kehittäminen on palvelujen, tuotteiden ja markkinoinnin jatkuvaa hiomista niin, että ne vastaavat
paremmin asiakkaiden odotuksia.
Miten me Keukelaiset voisimme auttaa juuri sinua ja yritystäsi?
Keuke on paikallinen kehittämisyhtiö, joka auttaa seitsemän keskiuusmaalaisen kunnan yrityksiä kehittymään ja
kasvamaan. Autamme myös kaikissa yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa. Eli silloin kun paikallinen yritys
tarvitsee apua, neuvoja ja näkökulmia missä tahansa yrittämiseen liittyvissä asioissa, Keuke on se, joka auttaa. Keuke
järjestää vuosittain alueen yrittäjille myös lukuisia maksuttomia info- ja koulutustapahtumia ajankohtaisista asioista ja
kaikki Keuken perusneuvontapalvelut ovat maksuttomia.
Yhteystiedot:
Puuvalonaukio 2 D (2. krs), 04200 Kerava.
www.keuke.fi
www.facebook.com/kehittamiskeskus
Sähköposti: keuke(at)keuke.fi.
Ajanvaraus: ma-pe 9.00-15.00, puh. 050 341 3210 (soitamme tarvittaessa takaisin).
HENKILÖKUNTA
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@keuke.fi

JOHTO JA TUKIPALVELUT
Toimitusjohtaja
ELINA PEKKARINEN
puh. 050 549 2213
Palvelukoordinaattori
MINNA LOJANDER
puh. 041 525 8485
• Toimisto- ja tukipalvelut
• Viestintä, yrityskummiyhteistyö
YRITYSNEUVONTA, ALKAVAT YRITYKSET
Yrityskehittäjä
ARI AINOLA
puh. 050 329 3333
• Yrityksen perustaminen
• StarttiPlus -palvelu
• Palvelualat
Asiakkuuspäällikkö
SARI VIRTA
puh. 050 379 0449
• Yrityksen perustaminen
• StarttiPlus -palvelu

YRITYSNEUVONTA, TOIMIVAT YRITYKSET
Yrityspalvelupäällikkö
RIITTA BACKMAN
puh. 050 305 6771
• Rahoitus- ja talousasiat
• Henkilöstöasiat
• Kansainvälistyminen
• Sijoittumisneuvonta
Yrityskehittäjä
ELINA DURÉAULT
puh. 050 366 8588
• Markkinoinnin ja myynnin kehittäminen
• Verkostoitumisneuvonta
• Omistajanvaihdospalvelut
• Kansainvälistyminen
Asiakkuuspäällikkö
RIA LAURILA
puh. 050 3522 77
• Sosiaali- ja terveysalat
• Yritystuet
• Kasvun suunnittelu

• Verkostoitumisneuvonta
Asiakkuuspäällikkö
KIRSI PURO
puh. 050 346 1330
• Valtaus - kasvuyrityspalvelu
• Markkinoinnin ja myynnin kehittäminen
• Henkilöstöasiat
• Sijoittumisneuvonta
Yrityskehityspäällikkö
JENNI TOLVANEN
puh. 050 368 4147
• Sampo-tuottavuuspalvelu
• Rahoitus- ja talousasiat
• Tuotekehityspalvelut
• Omistajanvaihdospalvelut

