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Digipainotteinen

yrittäjän ammattitutkinto
Digi, digi... Mitä se digiloikkaaminen on? Mitä ovat yrittäjän digivaatimukset tänään?
Miten digitaalisuutta voi hyödyntää omassa liiketoiminnassa?
Lapin koulutuskeskus REDUssa alkaa marraskuussa 2018 yrittäjänä toimiville suunnattu digipainotteinen yrittäjävalmennus oppisopimuskoulutuksena. Valmennus toteutetaan REDUn ja Reddo Partners Oy:n asiantuntijakouluttajien yhteistyönä.
Valmennus pähkinänkuoressa:
• valmennusaika 20.11.2018 - 03/2020, tavoitteena yrittäjän ammattitutkinto
• 12 lähiopetuspäivää Rovaniemellä sekä mahdollisuus ohjaustapaamisiin kouluttajien kanssa
• osallistumismahdollisuus myös etäyhteyden kautta
• toteutus oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutuksen edellytyksenä on päätoiminen yrittäjyys
• mentori toimii opiskelijan tukena koulutuksen aikana sovitulla tavalla
• opiskelijamaksu 200 euroa
Oppisopimusopiskelu mahdollistaa yrittäjälle väylän kehittää omaa osaamistaan sekä parantaa yrityksensä
toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Yrittäjälle sovitaan opiskelun tueksi mentori, joka toimii keskustelukumppanina ja sparraajana. REDU maksaa mentorille koulutuskorvausta ohjauksesta ja
arvioinnista.

Hakeutuminen valmennukseen:

Lapin koulutuskeskus REDU, Työelämäpalvelut
asiakkuusvastaava Anne Puroaho
puh. 040 778 6372
anne.puroaho@redu.fi

Lapin koulutuskeskus REDU

Valmentajat:

Anne Liedes on yrittäjyyden ja taloushallinnon lehtori, jolla on monipuolinen
kokemus niin aloittavien yrittäjien kuin jo yrittäjänä toimivienkin ohjauksesta.
Annen vahvuuksia ovat liikeideoiden kannattavuuden arviointi, kannattavuuslaskelmat, hinnoittelu ja taloushallinto. Satoja liiketoimintasuunnitelmia
ja yritysten kehittämissuunnitelmia arvioineena hänellä on laaja näkemys
erilaisista toimialoista ja yrittäjyyden muodoista.

Jani Siivola on toiminut yrittäjänä vuodesta 2008 lähtien. Hänen osaamisalueensa ovat markkinoinnin, myynnin ja sosiaalisen median konsultointi
ja koulutukset. Siivola on konsultoinut urallaan yli 200 pk-yritystä sekä kouluttanut ja sparrannut satoja yrittäjiä, yrittäjyyttä suunnittelevia, sekä opiskelijoita. Jani kouluttaa mielenkiintoisesti ja vääntää rautalangasta.

Teija Mikkola on digitalisaatioasiantuntija, joka on tehnyt töitä pk-yritysten
kanssa vuodesta 2002. Teija on erityisesti verkkosivujen, asiakkuudenhallintajärjestelmien ja sähköisen markkinoinnin erilaisten työkalujen asiantuntija.
Hän ymmärtää sosiaalisen median lainalaisuudet ja osaa tuottaa erilaisiin
kanaviin sisältöä, mikä onkin sähköisessä markkinoinnissa se tärkein osa.

Valmennuksen aikataulu:
20.11.2018		
3.12.2018		
tammikuu 2019		
helmikuu 2019		
huhtikuu 2019		
toukokuu 2019		
elokuu 2019		
syyskuu 2019		
lokakuu 2019		
marraskuu 2019
tammikuu 2020
helmikuu 2020		

Potkaistaan valmennus käyntiin - Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen
Digitaalisuus liiketoiminnassa
Sosiaalisen median työkalut yrityksen työkalupakissa
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen - verkostojen hyödyntäminen
Tuotekehityksen perusteet - ideasta tuotteeksi
Taloushallinto - tunnusluvut apuna toiminnan kehittämisessä
Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu
Taloushallinto - raportoinnin hyödyt
Sähköinen liiketoiminta - sähköä bisnekseen!
Myynti ja markkinointi
Bongaa kilpailijat sähköisesti - toimintaympäristön tuntemus on tärkeää
Somella (ja digilläkin) myyntiä
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