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Tekesin rahoitus yrityksille
LJK ilta 11.9.2017

Nuppu Rouhiainen

etunimi.sukunimi(at)tekes.fi

DM 1506263 10-2015

Tähtää korkealle

Rahoitamme yrityksiä, 

joilla on halu ja kyky 

kasvaa.  
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Intoa ja 

osaamista

Omaa 

rahaa

Loistava 

tiimi

Kansainvälinen

kilpailukyky

4-2016DM 1506263

Liideri – Business, Productivity and Joy at Work
Our target is to find companies who are ready to question the existing mindset and ways of work and 
ready for renewal.

Companies need to see more clearly their hidden potential and digital opportunities for successful 
business in the unsecure business environment.  We believe in you - so release your hidden potential!

What you are willing to achieve by 2020? Does your company have something unique to grow in 
international markets?

We can help you to build up road map to the success and put everything to bigger perspective – like 
double your export OR EVEN MORE.

We can help you to manage the growth of your business - together with your team and customers.

We will support you and share the risk. Let´s make it together by co-creation and with valuable and 
innovative partners – and we also offer funding for development projects.
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▪ Nopeuta tuotekehitystä

▪ Uudista palveluja ja liiketoimintamalleja

▪ Kehitä johtamista ja organisaatiota

▪ Todenna tuotteesi tai palvelusi toimivuus

▪ Vakuuta asiakkaat

▪ Kiihdytä kaupallistamista 

Selvitä kysyntä, valmistaudu vientiin

▪ Kartoita markkina

▪ Rakenna osaava tiimi

▪ Varmista tuotteesi sopivuus uudelle markkinalle

▪ Selvitä asiakastarve

Uudistu ja kasva
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Johdon kansainväliset taidot

Halu ja kyky

kasvaa
Organisation toiminnan

kehittäminen ja kasvuun

varautuminen

Nykyiset asiakkaat

Tavoitteet ja

mahdollisuudet

Yrityksen

nykytila

Innovaation

markkinapotentiaali

Kumppanit ja kansainvälisten

verkostojen hyödyntäminen

Uusi tapa toimia

markkinoilla

Asiakasymmärrys

Yrityksen arviointi

Uutuusarvo

Liiketoiminnan ja tuoteportfolion laajentaminen

Suunnitelma kansainvälistymiseen
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Palvelemme kasvuyrityksiä 

kansainvälisen liiketoiminnan eri vaiheissa 

UUDISTU
KOKEILE

KASVA
KANSAINVÄLISTY

Tekes jakaa riskiä
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OTA YHTEYTTÄ

www.tekes.fi/rahoitus

Team Finland -tunnustelulomake

► www.tekes.fi/rahoitus-tunnustelu

Team Finland -asiakaspalvelu
► Tel. 029 50 20510, ark. 9 – 16

Liideri tiimi

https://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/liideri/yhteystiedot/

#1599704

https://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/liideri/yhteystiedot/

