-uutiset

Syksy 2004

Tapahtumia kesän ja syksyn varrelta
Erämaaretki Repovedellä
Kasvuun kannattavasti -projekti jatkuu
Taikuman Design kilpailu
Asiakkaiden kommentteja

Tulosmarkat Oy:n syksy 2004
Kasvuun kannattavasti -johtamisvalmennus
Yrityskohtaiset valmennusjaksot ja konsultointi
Kasvuun kannattavasti teemaillat
Markkinointi
Ajankäyttö
Kiina
Verotus

Tapahtumia kesän ja syksyn varrelta
Tulosmarkat Oy on 11 vuotta kehittänyt yrityksiä konsultoinnin ja koulutuksen keinoin yhteistyökumppaninaan
konsulttikollegat ja alueen muut yrityskehittäjät.
Perinteinen erämaaretki
Pohjois-Valkealaan

Kasvuun kannattavsti
-projekti jatkuu

Perinteinen erämaaretki vaellettiin
sopivan kesäisessä säässä 18. päivänä
kesäkuuta. Lapinsalmen riippusillalta
patikoitiin Kuutinlahteen. Sieltä jatkettiin matkaa kirkkoveneellä Kuutinkololle, jossa odotteli lämmin lohikeitto ja pullakahvit. Lähtöpaikalle
palattiin Outisen Jussin uutuuttaan
kiiltelevällä Repolaisella, tällä kertaa
moottorin voimin. Lisää retkikuvia
osoitteessa:www.tulosmarkat.fi,
kuvat löytyvät ajankohtaista -linkin
alta.

Kevään teemaillat antoivat osallistujille
ideoita viestinnästä, ajankäytöstä,
myyntityöstä ja sopimusjuridiikasta.
Projektiin liittyvät tutkimukset selvittivät pk-yritysten kasvutilannetta.
Syksyllä alkava valmennusohjelma
hyödyntää tutkimusten tuloksia. Projekti on pk-yritysten kumppani myös
yrityskohtaisessa henkilöstövalmennuksessa. Syksyn teemailloissa aiheina
mm. täsmämarkkinointi, ajankäytön
tehokkuus sekä laki- ja veroasiat. Katso
lisää takasivun aikataulusta.

Taikuman Design -kilpailu
Naisenergia euroiksi -projektissa syntynyt Taikuma ry järjesti Design -kilpailun keväällä 2004. Kilpailulla etsittiin uusia tuotteita, jotka tukevat
Kymijokilaakson imagoa luonto- ja
kulttuurimatkailukohteena. Kilpailun
teemoina olivat Kymijoenvarren vesistön ja luonnon historia, painottuen
esihistoriaan ja suomalaiseen myto-

logiaan. Kuvassa vasemmalla ensimmäisen palkinnon saaneet Sari Stark
ja Susanna Määttä sekä kolmanneksi
sijoittunut Taina Kutilainen. Lisää kilpailijoista ja heidän tuotteistaan osoitteessa: www.taikuma.net, mistä löytyy lahjoja, matkoja ja palveluja lähes
30 tuottajalta.

Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden mainintoja

“Onnittelen itseäni, että pyysin
Mar ja-Leenan valmentamaan
meitä!”
Aluejohtaja Mikko Vuorio,
JP-Suunnittelu Oy, Vantaa
Aamuteema: ajankäyttö
16.9.2004

“ Mar ja-Leenan vetämissä
verkostoissa syntyy tulosta ja
koulutuksissa on henkenä
käytännönläheisyys ja
innostuneisuus.”
Toimitusjohtaja Sirkku Seila,
Kouvolan Yritysmagneetti Oy
21.9.2004

Tulosmarkat Oy:n syksy 2004
Kasvuun kannattavasti -johtamisvalmennus
Ohjelma alkaa 5.10.2004 klo 13 Kouvolassa.
Kymmenen jakson kokonaisuus sisältää vankan paketin yrityksen kehittämiseen.

Kasvuun kannattavasti teemaillat
Täsmämarkkinointi-ilta
13.10.2004 klo 18-21 Kouvolassa.
Markkinoinnin tehostaminen, myynnin lisääminen, asiakkaiden löytäminen.
Käännä aika puolellesi -tehokkuutta ajankäyttöön
27.10.2004 klo 18-21 Kouvolassa.
Tunnista ajanryöstäjät, hahmota toimintasi ja kehitä sitä.
Kiina ja kiinalaiset -tulevia asiakkaitammeko?
10.11.2004 klo 18-21 Kouvolassa.
Kiina -suuri markkina-alue, kiinalaiset asiakkaina, kiinalainen business-kulttuuri.
Yrittäjän vero- ja lakiteemailta
16.11.2004 klo 18-21 Kouvolassa ja 18.11.2004 klo 18-21 Kotkassa.
Vero- ja lakimuutokset selkokielellä, kohderyhmänä toiminimet ja henkilöyhtiöt.
Viisautta verotukseen -veroiltamat
1.12.2004 klo 13-18 Kotkassa ja 2.12.2004 klo 13-18 Kouvolassa.
Yritysverotus nyt, arvonlisäveron knopit, yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset.

Yrityskohtaisia valmennusjaksoja ja konsultointia
Yritykselle kohdennettua henkilöstövalmennusta ajankohtaisista aiheista.
Kokonaisuus suunnitellaan yrityksen tarpeiden mukaan.
Konsultointi voidaan toteuttaa myös TE-keskuksen Kunto-, Tuotto+- ja
Myyntiteho-ohjelmin.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää.
Marja-Leena Joukainen
ml.joukainen@tulosmarkat.fi
Puhelin 0400 650464
Fax 05 3751 609
Palokankaantie 20
45200 Kouvola
WWW.TULOSMARKAT.FI

