
KIITORATA I
7.10.2015 klo 8-16

Joensuun Tiedepuisto
Joensuu

FINAALI 
3.11.2015 klo 13-16 

Yritystehdas  
Jyväskylä

KIITORATA II
28.10.2015 klo 8-16 

Kokous- ja 
kongressikeskus Frami 

Seinäjoki

Sparrausta valituille
15 yritykselle.

Teemat: myynti, 
talous, strategia, tiimi 

ja markkinointi

Kaikille avoin 
tilaisuus. Finaalissa 
jaetaan kokemuksia 

ja juhlitaan 
onnistumisia.

Kiitoratojen voittajat 
palkitaan Kasvu Open 
2016 finaalipaikalla.

Yritysten sparraus 
jatkuu

Teemat: markkina, 
juridiikka, kasvun 

rahoitus, hallitustyö ja 
tuotteet

STARTIT
19.8.2015 Vaasassa 

20.8.2015 Helsingissä

Startti on avoin 
kaikille kasvusta 
kiinnostuneille.

Ilmoittaudu Starttiin 
mukaan Lyytissä.

Kasvupolun kulku

NELJÄ FAKTAA 
KASVU OPENISTA

Keskitymme liiketoimintaan
Kasvu Openissa ratkaisee idea, 
sen markkinamahdollisuudet 
ja monistettavuus. 

Kasvun rock-tähdet 
käytössäsi
Mylläreinä sinua sparraavat 
Suomen menestyneimmät 
yrittäjät, kasvuasiantuntijat ja 
sijoittajat – talkoohengessä.

Yritykselle aina maksuton
Kasvupolulla saat neljän 
päivän aikana arvokasta 
tukea liiketoiminnallesi täysin 
ilmaiseksi.

Tosissaan hauska
Teemme kaikki intohimoisesti 
töitä kasvun eteen, mutta 
Kasvu Openiin voit tulla ylin 
nappi auki.

Kasvu Open on Suomen suurin 
yritysten kasvun sparrauskilpailu. 
Se on kansanliike, joka tuo kasvun 
kaikkien ulottuville. Se valjastaa 
maan parhaat asiantuntijat, 
näkemyksellisimmät sijoittajat ja 
kokeneimmat yrittäjät pohtimaan 
juuri sinun yrityksesi kasvun 
mahdollisuuksia – maksutta.

FAST TRACK

BIO
KASVUPOLKU

HAEMME KASVUHALUISIA PK-YRITYKSIÄ JA ISOJEN YRITYSTEN TIIMEJÄ, 
jotka haluavat rakentaa kansainvälistä kasvua biotalouden innovaatioille, 
ideoille ja liiketoimintamalleille. Mukaan ovat tervetulleita myös kaikki nykyistä 
liiketoimintamalliaan terästävät yritykset ja alkavat yritykset. Kasvupolulle valitaan 
koko Suomesta 15 yritystä, jotka saavat kahden päivän ajan maksutonta sparrausta 
biotalouden alan ja yrityselämän asiantuntijoilta. Nämä kokeneet myllärit auttavat 
yrityksiä löytämään kasvun eväitä ja kontakteja.

OSALLISTUVAT YRITYKSET VOIVAT TOIMIA METSÄN LISÄKSI esimerkiksi uusiutuvan 
energian, elintarviketuotannon, ICT-, puurakentamisen tai bioteknologian aloilla. 
Parhaimmillaan biotalouden uudet avaukset yhdistävät eri toimialojen vahvuuksia. 

Tervetuloa sytyttämään kasvun kipinäsi Starttiin Vaasassa tai Helsingissä tai hae 
suoraan sparrauskilpailuun. Lisää tietoa ja ohjeet:
 

 

HUIPPUSPARRAUSTA JA KONTAKTEJA 
BIOTALOUSYRITYKSILLE - MAKSUTTA!

WWW.LYYTI .F I /REG/KASVUKIERTUE2015

BioGTS OY

BioGTS Oy on bioenergiaratkaisujen 
ja energiatehokkaan rakentamisen 
asiantuntijayritys. BioGTS on kehittä-
nyt uuden biojalostamoteknologian 
jäteperäisten materiaalien hyödyn-
tämiseksi energian, polttoainei-
den, lannoitteiden ja kemikaalien 
tuotannossa. Lisäksi yritys tarjoaa 
asiantuntijapalveluja energiate-
hokkaaseen rakentamiseen sekä 
EcoCity-kaupunkisuunnitteluun. 

Bio GTS Oy osallistui Kasvu Openiin 
vuonna 2013.

HAKU ON AUKI 18.9. ASTI.

Lisätietoa: kasvuopen.fi tai terttu.kinnunen@tiedepuisto.fi, puh. 050 339 4992 

#KOFTBIO #BIOTALOUS

http://www.nordea.fi
https://www.finnvera.fi/
http://www.sonera.fi
http://www.tekes.fi
www.jykes.fi
http://www.tiedepuisto.fi
http://www.intoseinajoki.fi
http://www.varma.fi
http://www.lyyti.fi/reg/kasvukiertue2015
http://www.kasvuopen.fi/kasvupolut/fast-track-bio

