Startup Puppy Accelerator järjestää KESÄKUUSSA 2017 kolme
valmennustilaisuutta Helsingissä:
Corporate Survival Camp = Päivässä kiinni Startup-innovointiin (1pv.)
7.6. klo 9 -16 Startup Maria 01, Lapinlahdenkatu 16, sisäpiha
14.6. klo 9 -16 Startup Maria 01, Lapinlahdenkatu 16, sisäpiha
28.6. klo 9 -16 Startup Maria 01, Lapinlahdenkatu 16, sisäpiha
Kenelle valmennus on tarkoitettu?
Yrityksille, jotka haluavat konkreettisesti innovoida uutta nopeasti, ketterästi
ja huokealla. Ja yksilöille, jotka haluavat ottaa selvää ja innostua startupmaailman mahdollisuuksista ja tulevaisuudesta.
Miksi sinun kannattaisi käyttää aikaasi tähän?
Startuppien kanssa toimimisesta puhutaan paljon, mutta tehdään vähän.
Piipahtaminen SLUSHissa on oiva alku perehtymisessä startup-maailmaan,
mutta käynti siellä ei vielä riitä, sillä ihmisten aika yrityksissä, isoissa ja pkyrityksissä, kuluu nyky-busineksen hoitamiseen - ei tulevaisuuden ja uusien
innovaatioiden miettimiseen.
Me haluamme korjata tilanteen ja johdattaa sinut ja yrityksesi sisään startupmaailmaan todella tehokkaasti: Päivässä kiinni Startup-innovointiin. Kyse
on investoinnista tulevaisuuteen. Omaan, yrityksesi ja perheesi
tulevaisuuteen.
Valmennuksemme pohjana on Markku Issakaisen 4 vuoden tutkimusmatka
isojen yritysten ja startuppien maailmaan, jossa verkosto näyttelee suurta
osaa. Yksin ei kukaan ole mitään.
Tiesitkö, että yrityksistä, jotka olivat vuonna 2000 maailman 500 suurimman
yrityksen joukossa, oli vuonna 2015 hävinnyt 52%. (Capgemini 2015)
Tämä kehitys tulee jatkumaan – myös Suomessa. Mikä siis neuvoksi?
Uskomme vahvasti, että innovointi startuppien kanssa on erinomainen
ratkaisu valmistautua tulevaisuuteen. Me kerromme, kuinka startupyhteistyö onnistuu.
Valmennuksen hyöty sinulle
• Saat uusia ideoita, innovaatioita ja business-malleja
• Ymmärrät, kuinka voit löytää uutta businesta vanhan lisäksi tai vanhan
tilalle
• Löydät startuppeja ja tavan toimia niiden kanssa

• Löydät lisää verkostoja ja yhteisöjä Suomessa ja maailmalla
• Saat tietoosi must follow linkit ja kirjat
• Saat oman suunnitelman tulevaisuutta varten
Tarjoamme sinulle neljän vuoden tutkimusmatkan parhaat palat, caseja
Suomesta ja malleja maailmalta. Konkretiaa. Sekä vastauksia kysymyksiin:
• Miten suuremmat yritykset löytävät Startuppeja ja kuinka niiden kanssa
kannattaa toimia?
• Mitä Startupit voivat hyötyä isommista yrityksistä?
• Miksi Innovointi on niin tärkeää?
• Kuinka Startup-yhteisö toimii Suomessa?
Valmentaja: Markku Issakainen
KTM Markku Issakainen on toiminut toimitusjohtajana mainostoimistossa ja
konsulttiyrityksissä yli 25 vuotta. Markku perusti Startup Puppy Acceleratorin
maaliskuussa 2015, ajatuksena “Connecting startups and leading companies”
(www.puppy.fi). Markulla on erittäin laaja verkosto Startup-alalla, johon
kuuluu kiihdyttämöitä, startuppeja, yrittäjiä, alan ihmisiä verrokki-yrityksissä,
pääomasijoittajia ja konsultteja. Verkoston avulla Markku auttaa myös
yrityksiä verkottumaan ja katsomaan omaa businesta sen ulkopuolelta,
tekemään startup-strategian ja jalkautuksen sekä etsimään sopivia
startuppeja.
Päivässä kiinni Startup-innovointiin valmennuksen
OHJELMA
Ohjelma perustuu asioiden tarkasteluun seuraavien teemojen ympärille:
Innovaatiot, Startupit, Strategia ja Toteutus.
08:30 Ilmoittautuminen ja aamiainen
09:00 Tilaisuuden avaus
Jakso 1. Innovaatiot: “Viimeinen sammuttaa valot?”
1.ISO ongelma. Maailma ajaa ohi – mistä Skaalautuva ratkaisu?
2.Mistä ITUssa on kysymys? (Innovaatiot talon ulkopuolelta =ITU)
3.Innovaatiomatriisi.
4.Mikä on startup? Mitä tarkoittaa disruptiivinen? Miksi tämä on niin
vaikeaa??
5. Ei tämä toimi Suomessa.

10:00 Tauko
10.15
Jakso 2. Startupit: Innovaatiokiihdytys startuppien avulla.
Miksi ja miten muut sen tekevät?
1.Suoraan NHL:ään! The most innovative companies in the world.
2.Miksi vain yhdellä kymmenestä yrityksestä Suomessa on “startupstrategia”?
3.Caseja Suomesta. Caseja maailmalta.
4.Miten pääset kiinni startup-maailmaan?
5.Ei muuten toimi Suomessa…..
12:00 Lounas
13.00
Jakso 3.Strategia: Startup-strategian toteutus käytännössä!
1.Viisi tapaa toteuttaa startup-yhteistyö
2. Kuinka briiffaat startupin – niinkuin mainostoimiston!?
3. Yrityskulttuuri kompastuskivenä. Mitä tarkoittaa Yrityskulttuuri?
4. Kumpi voittaa Business Plan vai uusien asioiden Kokeilut = Experiment?
5.Ei muuten toimi Suomessa…..
14:30 Tauko
14.45
Jakso 4. Execution: Startup Innovoinnin Onnen Lähteet
1.Ihmiset, kirjat, nettisivut, yhteisöt ja tapahtumat.
2.Mistä lisää tietoa?
3.Mentorit, tekijät, sarjayrittäjät ja vc-porukka
4.Ihan oma pläni: yritykselle, yksilölle TAI yhteisölle
5.Toimii muuten Suomessa! Esimerkkejä ja harjoituksia.
16:30 Loppukeskustelu ja yhteenveto
17:00 Valmennuspäivä päättyy
Valmennuspaikka:
Maria 01, Lapinlahdenkatu 16 (ent. Marian Sairaala) Helsinki
Hinta:
Tilaisuuden hinta on 1 495 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää
koulutusmateriaalin, lounaan sekä kahvitarjoilut.
Pyydä tarjous isommalle ryhmälle: Markku Issakainen, 0400 408336

Meili: markku@puppy.fi
Peruutusehdot:
Osallistumisen voi perua kuluitta 2 viikkoa ennen tapahtumaa, sen jälkeen
peritään 50% osallistumismaksusta. Mikäli osallistumista ei peruuteta
lainkaan, veloitamme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä
kirjallisesti. Estyneen osallistujan tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen
henkilö.
---------------------------------------------------------------------------------ILMOITTAUTUMINEN: http://puppy.fi/#camp

Ystävällisin terveisin,
Markku Issakainen
Startup Puppy Accelerator Oy
CEO and Founder
0400 408 336
markku@puppy.fi

