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Toivakan kunta
Iltaruskontie 2
41660 TOIVAKKA

Toivakan kunnan tarjoamat palvelut yrityksille
Toivakan kunta on ostanut palveluita kuntansa yrittäjille, jotka ovat yrityksille maksuttomia. Toivomme, että palveluita käytetään ja hyödynnetään. Autamme myös
asioiden viemisessä eteenpäin.

Keski-Suomen Uusyrityskeskus
tarjoaa elinkeinoelämän asiantuntijoihin tukeutuvaa neuvontaa yrittäjiksi aikoville
-

siirtää toimivien yrittäjien osaamisen ja kokemuksen alkaville yrittäjille

-

auttaa alkuun elinkelpoisia yrityksiä ja vähentää epäonnistumisen riskiä

-

vahvistaa elinkeinoelämän, valtion, kuntien ja opetussektorin yhteistyötä

-

hyödyntää verkostomaisen toiminnan edut kustannustehokkaasti

Uusyrityskeskus ja asiantuntijaverkosto tarjoavat apuaan
-

yritysidean arvioinnissa

-

yrittäjäominaisuuksien arvioinnissa

-

liikeidean kehittämisessä

-

kannattavuuslaskelmien teossa

-

yritysmuodon valinnassa

-

lupa- ja ilmoitusasioiden selvittämisessä

-

yrittäjän sosiaaliturva- ja eläkeasioiden suunnittelussa sekä toimitilaratkaisussa

Keski-Suomen Uusyrityskeskus ry
VOIMALA Business Park
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Sepänkatu 4, 1.krs
40100 Jyväskylä
Yhteydenotot ja ajanvaraus:
http://ksuyk.fi/keski-suomen-uusyrityskeskus-ry

- arkisin klo 9-14 puhelimitse 020 771 5606
- muina aikoina sähköpostitse piia.grekula@jykes.fi.
- Sakari Oikarinen 020 771 5606

Hankinta-asiamiehen palvelut
Keski- Suomen Yrittäjien hankinta-asiamies palvelee yrityksiä julkisissa hankinnoissa. Palvelu edistää pienyritysten osallistumista julkisiin hankintoihin, luo toimintamallit ja välineet, joiden avulla pienyritykset voivat tarjota tuotteitaan ja palveluitaan julkiselle sektorille, joko yksin tai verkostoitumalla muiden yrittäjien kanssa.
Palveluun rekisteröityneillä yrityskäyttäjillä on neuvonta-, vahti- ja hakupalveluiden
lisäksi käytössään monipuoliset ohjeet ja työkalut tarjousten tekemiseen sisältäen
mm. pienhankintojen sähköiset tarjoustyökalut.
Palvelu on käytettävissä Internet-osoitteessa
http://www.hankinta-asiamies.fi/fi/

Keski– Suomen alueen hankinta-asiamiehenä toimii:
Veli Puttonen, 0500 646793 , veli.puttonen@yrittajat.fi

Digipolku- hanke
Toivakan kunta on mukana Jyväskylän yliopiston Digipolku (Maaseudun yritystoiminnan digitaalinen kasvupolku) –hankkeessa, joka edistää Keski-Suomen maaseudun yritysten digiloikkaa.
Tavoitteena on rohkaista ja tukea Keski-Suomen yrityksiä kehittämään uusia digitaalisia elementtejä sisältäviä tuotteita, palveluja, konsepteja tai toimintatapoja.
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Tavoitteisiin pyritään hyvin käytännönläheisesti koulutuksen, työpajojen, yhteistyöverkostojen ja esimerkkien avulla. Koulutukset järjestetään kunnissa ja seutukunnissa, lähellä yrittäjää, jotta osallistumiskynnys on mahdollisimman pieni. Samalla
hankkeessa kootaan aiheeseen liittyviä aiemmin luotuja aineistoja ja jaetaan niistä
tietoa pk-yritysten hyödynnettäväksi.
Yhteydenotot:
Tero Tuovinen, projektipäällikkö
tero.tuovinen@jyu.fi , +358 40 531 0791

Yritystulkki- palvelu
Yritystulkista löytyy yrittämisen perustieto. Yritystulkin laskentaohjelmilla hallitset ja
suunnittelet yrityksen taloutta ja investointeja. Valmiit lomakkeet ja sopimuspohjat
auttavat sinua yrityksen arkirutiineiden ja liikesuhteiden hoidossa. Lisäksi Yritystulkista löytyvät työkirjat markkinoinnin ja myynnin omatoimiseen hoitamiseen.
www.yritystulkki.fi/alue/toivakka

Visit Jyväskylä yhteistyösopimus
Toivakan kunnan matkailukohteet, -yritykset ja –toimijat saavat seuraavia palveluita ja etuja:


näkyvät osana http://visitjyvaskyla.fi -sivujen matkailutarjontaa (kielet:
suomi, ruotsi, englanti, saksa ja venäjä). Visitjyvaskyla.fi -sivustoa markkinoidaan runsaasti vuoden mittaan (hakusanamarkkinointi, sosiaalinen media, Visit Jyväskylän kampanjat, kilpailut jne.).



saavat halutessaan näkyvyyttä Visit Jyväskylän nykyisissä ja tulevissa digitaalisissa kanavissa (Facebook, Instagram, YouTube).



voivat osallistua Visit Jyväskylän kansainvälisen markkinoinnin kampanjoihin, tuotekokonaisuuksiin ja valmennuksiin (kohdealue: Keski-Eurooppa).



voivat osallistua omalla yritysnäkyvyysosuudella Visit Jyväskylän tuottamiin esitteisiin, kuten lapsiperhe-esitteeseen ja ryhmämatkakoosteeseen.
Jyväskylän seudun matkailuesitteestä 2017 yritykset voivat ostaa oman
etukuponkinäkyvyyden (paikkoja rajallinen määrä ja paikat myydään ilmoittautumisjärjestyksessä). Muutoin esitteessä esitellään Jyväskylän
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seutua yleisemmin matkailualueena ja yritysten tiedot ohjataan katsomaan
verkkosivuilta visitjyvaskyla.fi. Osallistumishinnat ovat esitekohtaisia.


saavat käyttöönsä kaikki matkailuneuvonnan tarjoamat asiakaspalvelutoiminnot: matkailijan neuvontapalvelut infossa, chat-palvelun verkossa ja
opasvälityksen. Kunnan yrityksillä on myös mahdollisuus päästä mukaan
matkailusesonki- ja tapahtumakoosteisiin ilmoittamalla tarjonnastaan matkailuneuvonnalle.



saavat kuukausittain Visit Jyväskylän uutiskirjeen, jossa tiedotetaan ajankohtaisista matkailuasioista ja kerrotaan tulevista valmennuksista ja yhteismarkkinointimahdollisuuksista



voivat osallistua Visit Jyväskylän järjestämiin infotilaisuuksiin, valmennuksiin/koulutuksiin, työpajoihin ja työryhmiin.



voivat osallistua valtakunnallisiin yhteiskampanjoihin (kohderyhmät: lapsiperheet, ryhmät, tapahtumamatkailijat). Tarkemmat kustannukset kampanjakohtaisia.



voivat osallistua ympärivuoden lapsiperheille markkinoitavaan Lasten Löytöretket -matkailukokonaisuuteen. Erillinen osallistumismaksu.



voivat osallistua naisille kohdennettuun IhanNaiset Jyväskylään -matkailukokonaisuuteen.



voivat hyödyntää Visit Jyväskylän koostamaa tilastotietoa Jyväskylän seudun alueen matkailusta ja matkailijakohderyhmistä (majoitustilastot, matkailun tulo- ja työllisyystutkimus, lapsiperheiden rahankäyttö).



voivat osallistua Visit Jyväskylän koordinoimiiin messu- ja myyntitapahtumiin. Kustannukset messukohtaisia.



hyötyvät Visit Jyväskylän tekemästä digitaalisesta kehitystyöstä.

Tilaisuuksia yrittäjille:
Digimarkkinointi & verkkonäkyvyyden parantaminen –työpaja
16.11. klo 14-18.30, Toivakan kirjasto
Yrittäjän kaverit koolla 22.11. klo 17.30- 20.00, Toivakkatalolla
tilaisuuden järjestää Keski- Suomen yrittäjät, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä,
Te- toimisto ja Toivakan kunta
Palvelumuotoilun iltamat 17.1. klo 17-19, Toivakkatalolla,
tilaisuuden järjestää Suomen muotoilusäätiö ja Toivakan kunta
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