
Koulutuksen aikana kehität liiketoimintaasi käytännön projektityöskentelyn kautta. Yrityksesi
kasvu edistyy palvelumuotoilulla ja brändityöllä. Samalla verkostoidut alueen muiden toimijoiden
kanssa.
 
 
Koulutuksen päätteeksi sinulla on vahva tuote ja olet yrittäjänä kasvanut seuraavaan vaiheeseen.
Osaat entistä tehokkaammin tehdä asiakaslähtöistä tuotekehitystä ja brändisi mukaisia tuotteita!

OSALLISTU ONLINE-INFOON JA INNOSTU!
 
Aika | 22.5. klo 11–11.30
Paikka | Zoom: bit.ly/yyaonlineinfo
Lisätiedot | petra.pulkkinen@crazytown.fi
www.crazytown.fi/yksinyrittajaakatemia

Online
YKSINYRITTÄJÄ!  INNOVOI, PALVELUMUOTOILE,

TUOTTEISTA JA RAKENNA BRÄNDIÄ

Me tunnemme yksinyrittäjän haasteet! Yrittäjien verkostoitumista edistävä Yksinyrittäjäakatemia
tukee tuotekehitystä ja yrityksen brändiä. Suorita nyt Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto.
Koulutus alkaa 29.6.2020. Opiskelu on maksutonta.

https://bit.ly/yyaonlineinfo


Tuottajana toimii Petra Pulkkinen 

Yrittäjä hankkii itselleen oman mentorin

Ohjauksesta ja tutkinnosta vastaa 

KOULUTUKSEN JÄRJESTELYT
 
Kouluttajina toimivat kulloisenkin aiheen
asiantuntijat.
 

puh. 050 5352 776,     
petra.pulkkinen@crazytown.fi 

 

mentoripankista: www.mentorisi.fi
 

Ammattiopisto Tavastiasta
Anu Konkarikoski, puh. 050 5504 064      
anu.konkarikoski@kktavastia.fi

Henkilötietojen jälkeen lomakkeella 

Kirjoita Perustelut -kenttään osallistuvasi
Yksinyrittäjäakatemia Onlineen. Jos sinulla
on jo tiedossasi koulutuksen ajalle valittava
yrityksesi kehittämisprojekti, kirjoita siitäkin
muutama sana.

HAE KOULUTUKSEEN
 
Täytä hakulomake 12.6.2020 mennessä 
osoitteessa bit.ly/yyaonline
 

kysytään oppisopimuskoulutuksesta.
Merkitse hakevasi oppisopimuskoulutukseen.

 

KUSTANNUKSET
 
Koulutus on maksutonta ja toteutetaan yrittäjän
oppisopimuksella.

 

TUOTEKEHITYSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 

29.6.2020–7.6.2021 

Tuotteen kirkastaminen
Tuotekokonaisuudet
Yrityksen kehittäminen
Toimintaympäristöanalyysi

Asiakashankinta ja asiakkuudet
Palvelupolku tuotekehityksessä
Tuotteen hinnoittelu ja kannattavuus

 

 

Yritysidentiteetti osana strategiaa
Markkinointimateriaali
Henkilöstä brändi?
Jakelu ja markkinointikanavat
Verkoston ja sidosryhmien hyödyntäminen myynnissä

 

 

Yrittäjä! Kasvata liiketoimintaasi tuotekehityksen avulla ja edistä yrityksesi kasvua brändityön ja tuotteistamisen 
avulla. Lähde mukaan opiskelemaan Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa ja verkostoitumaan muiden
toimijoiden kanssa: online-koulutuksemme mahdollistaa valtakunnallisiakin kumppanuuksia!
 
Koulutuksen aikana kehität liiketoimintaasi käytännön kehittämisprojektin kautta. Pystyt keskittymään yritys-
toimintasi kasvuun ja saat tukea ja kumppaneita! Koulutuksen päätteeksi sinulla on vahva tuote ja olet yrittäjänä
kasvanut seuraavaan vaiheeseen – kohti kasvua!!

Sinun tulee olla päätoiminen yrittäjä 

Et opiskele tällä hetkellä ammattitutkintoa 

Toimit yksinyrittäjänä, et ole työnantaja.

HALUATKO MUKAAN? TSEKKAA NÄMÄ
 

(25 h/vko) HUOM! Poikkeustilanteessa, 
esim. Korona, myös yritystoimintansa
keskeyttäneet hyväksytään mukaan.

 

tai erikoisammattitutkintoa.
 

 

KOULUTUSPAIKKA
 
Koulutus järjestetään verkossa (Zoom)

 

TUOTEKEHITYSPROSESSI 3 pv
 
29.6.2020
3.8.2020
7.9.2020
 
 
PALVELUMUOTOILU 4 pv
 
5.10.2020
9.11.2020
7.12.2020
11.1.2020
 
 
BRÄNDIN RAKENTAMINEN 4 pv
 
8.2.2021
1.3.2021
6.4.2021
3.5.2021
 
 

7.6.2021
 
 

Esiintyminen

Kick-off
Tuotekehitysprojekti
Ajanhallinta ja jaksaminen

Palvelumuotoilun ABC
Asiakasprofilointi
Palvelupolku
Budjetti ja hinnoittelu
 
 
 
 
Verkosto ja sidosryhmät
Brändin identiteetti
Henkilöbrändi
Matkalla markkinoille –
markkinointikanavat

SISÄLTÖ

https://www.mentorisi.fi/
http://bit.ly/yyaonline
http://bit.ly/yyaonline

