INNOVOI, PALVELUMUOTOILE,
TUOTTEISTA, RAKENNA BRÄNDIÄ!

Yrittäjä! Kasvata liiketoimintaasi tuotekehityksen avulla ja edistä yrityksesi kasvua
brändityön ja tuotteistamisen avulla. Lähde mukaan opiskelemaan Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa ja verkostoitumaan muiden yksinyrittäjien kanssa.
Opintojen lisäksi voit löytää itsellesi uusia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja
liiketoiminta mahdollisuuksia.
Koulutuksen aikana kehität liiketoimintaasi käytännön kehittämisprojektin kautta.
Pystyt keskittymään yritystoimintasi kasvuun ja saat tukea ja kumppaneita. Koulutuksen päätteeksi sinulla on vahva tuote ja olet yrittäjänä kasvanut seuraavaan
vaiheeseen – kohti kasvua!
Hae mukaan 17.8.2021 mennessä!

YRITYKSESI TUKENA KOULUTUKSESSA

TUOTEKEHITYSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
31.8.2021–31.8.2022
SISÄLTÖ
PROAKTIIVINEN KEHITTÄMINEN 3 pv
31.8.2021
1.9.2021
23.9.2021

Kick-off
Tuotekehitys
Itsensä johtaminen ja hyvinvointi

PALVELUMUOTOILU 4 pv

19.10.2021
4.11.2021
25.11.2021
16.12.2021

Palvelumuotoilun ABC
Asiakasprofilointi
Palvelupolku
Budjetti ja hinnoittelu

Tuotteen kirkastaminen
Yrityksen kehittäminen
Tuotekehitysprosessi
Hyvinvoiva yrittäjä
Asiakashankinta ja asiakkuudet
Palvelupolku tuotekehityksessä
Asiakasymmärrys ja -profilointi
Tuotteen hinnoittelu ja kannattavuus

BRÄNDIN RAKENTAMINEN 4 pv

6.1.2022
27.1.2022
17.2.2022
8.3.2022
31.3.2022

Verkosto ja sidosryhmät
Brändin identiteetti
Henkilöbrändi
Myynti
Esiintyminen

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

Koulutuspäivien kesto on noin 7 tuntia. Koulutuspäivät toteutetaan maaliskuun loppuun mennessä
ja kehittämisprojekti sekä tutkinto viedään loppuun elokuun 2022 mennessä.

HALUATKO MUKAAN? TSEKKAA NÄMÄ
Sinun tulee olla päätoiminen yrittäjä (25 h/vk)
Et opiskele tällä hetkellä ammattitutkintoa.

KUSTANNUKSET
Koulutus on maksutonta ja toteutetaan yrittäjän
oppisopimuksella.

Toimit yksinyrittäjänä, et ole työnantaja.

KOULUTUSPAIKKA

KOULUTUKSEN JÄRJESTELYT
Kouluttajina toimivat kulloisenkin aiheen asiantuntijat.
Tuottajana toimii Crazy Town, yhteyshenkilö
Petra Pulkkinen, puh. 050 535 2776,
petra.pulkkinen@crazytown.fi
Ohjauksesta ja tutkinnosta vastaa Ammattiopisto
Tavastiasta Satu Vuori, puh. 050 4400 426,
satu.vuori@kktavastia.fi
Ennen koulutuksen alkua yrittäjä hankkii itselleen
oman mentorin, esimerkiksi mentorisi.fi tai
mentoripankki.recit.fi -osoitteista tai omista
verkostoistaan. Mentorin tulee olla yrittäjä ja
hänelle maksetaan korvausta (50 €/kk)
mentoroinnistasi.

Crazy Town Jyväskylä, Kauppakatu 39,
40100 Jyväskylä
Koronarajoitusten mukaisten kokoontumisrajoitusten
edellyttäessä siirrämme opetuksen verkkoon.

HAE KOULUTUKSEEN
Täytä hakulomake 17.8.2021 mennessä
bit.ly/tuotekehitystyoneat_jkl
Kirjoita perustelukenttään osallistuvasi Jyväskylän
Yksinyrittäjäakatemia -ryhmään. Jos sinulla on jo
tiedossasi koulutuksen ajalle valittava yrityksesi
kehittämisprojekti, kirjoita siitäkin muutama sana.

