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Startti Plus 2.0 
Utvärdering av företagarberedskap och förutsättningar för 
företagsverksamhet 
 
Startti Plus är en avgiftsfri sakkunnigtjänst för kunder som fått startpeng. Tjänsten tillhandahålls av TE-
byrån i Nyland. I tjänsten sparras du till effektivare försäljning och får stöd för dina 
marknadsföringsfärdigheter och en skriftlig plan för utveckling av din affärsverksamhet. Dessutom kan du 
efter behov få fyra träffar där du fördjupar dina försäljnings- och marknadsföringsfärdigheter. 
 
Vad  
Vi hjälper dig att lyckas med försäljning och marknadsföring av dina produkter och tjänster. 

• Tillsammans gör vi dina produkter lättare att köpa. 
• Vi gör det enklare att synliggöra dina produkter och tjänster. 
• Vi hjälper dig att fatta lönsamma beslut. 
• Vi ger tips på hur du hittar kunder och skapar försäljning.  

 
Hur  

• Vi sätter oss in i din företagsverksamhet. 
• Du lyfter fram dina behov och bekymmer kring marknadsföring och försäljning. 
• Vi ställer tillsammans upp mål och utarbetar alternativa lösningar.  
• Du får lösningsförslag och råd kring hur du förverkligar dem. 

 
Varför Taitotalo 
Taitotalo är en utvecklare inom arbetslivet och som via utbildning, coachning, experttjänster och 
konsultering hjälper företag och individer att nå sina mål. Inom Amiedu arbetar 300 experter inom olika 
områden och dessutom har vi tillgång till ett omfattande sakkunnignätverk. 
 
Tjänsten Startti Plus 2.0 förverkligas av 
Kimmo, Ulla och Mirkku löser tillsammans med dig frågor kring marknadsföring och försäljning. De är 
experter på det praktiska arbetet och erfarna coacher som har jobbat med hundratals företagare. De har 
alla sin egen expertis och sitt eget sätt att arbeta. Med dem är det lätt att diskutera lösningar för att 
marknadsföra ditt företag och sköta försäljningen.  
Vi ger inte flummiga svar baserade på böcker och kritiserar inte heller din företagsverksamhet. Vi söker 
och hittar tillsammans med dig lösningar för en fungerande försäljning och marknadsföring. 
 
Att söka  
Tjänsten produceras av TE-byråns avtalspartner, varav du kan välja vilken du vill. Ytterligare information 
om Startti Plus-tjänsten får du per e-post från TE-byrån i Nyland starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi.  
 
Ytterligare information  
Kimmo Viitanen 
tfn 020 7461 451, 050 469 0519 
kimmo.viitanen@taitotalo.fi      
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