
ÖSTERBOTTENS TILLVÄXTSTIG
Österbottens tillväxtstig erbjuder sparring för ditt företags tillväxthantering, oavsett om  
utmaningen hör samman med att bygga upp ett team, företagets strategi, ledarskap eller  
internationalisering. Ansök senast den 7 april!

Österbottens Tillväxtstig inleds! Till Tillväxtstigen utses tio företag 

med största tillväxtpotential i området. Under två dagar får de 

kostnadsfri sparring av sakkunniga inom Finlands näringsliv.  

Dessa erfarna Mjölnare hjälper företagen hitta vägkost och  

kontakter för tillväxt.

Kasvu Open är Finlands största sparringstävling för företagens 

tillväxt. Detta är en folkrörelse som ger alla en möjlighet till tillväxt. 

Här samlas landets toppexperter, investerare med de största 

visionerna och de mest erfarna företagarna för att fundera över 

möjligheterna för ditt företag att växa – helt kostnadsfritt.



SPARRING FÖR TILLVÄXT  
OCH HANTERING AV TILLVÄXTEN
För vem är Österbottens Tillväxtstig avsedd? 

Alla tillväxthungriga företag i området, oavsett företagets ålder, 

storlek eller affärsområde, kan ansöka om att få komma med i 

sparringen på Österbottens Tillväxtstig. Tillväxtstigens 

samarbetspartner önskar dock att särskilt företag som redan 

sysselsätter över 15 personer, och som behöver sparring särskilt 

för att hantera tillväxten, ska ansöka om att få vara med på 

Tillväxtstigen. Utmaningarna i företagen kan bland annat höra 

samman med att bygga upp ett team, företagets strategi, 

ledarskap eller internationalisering.

Varför delta i Tillväxtstigen?

”Under Kasvu Open var vi tvungna att reflektera över vad vårt  

företag är och vad det vill vara, vart det är på väg och  

framför allt, på vilket sätt. Efter Kasvu Open har vi demonterat 

vår konventionella hierarkiska organisation som leds uppifrån 

och övergått till att människorna ska vara organiserade enligt 

arbetsflödet. Plötsligt står vi inför en situation där jag måste få 

flera människoledare för att vi åter ska kunna växa.” 

- Hannu Sarja, Merius Oy 

  Vinnare av Österbottens Tillväxtstig 2017

Hur kan jag delta i Tillväxtstigen?

Alla tillväxthungriga företag i området kan ansöka om att få delta 

i sparringen genom att senast den 7 april fylla i an ansökan. 

Utgående från ansökningarna väljer den regionala juryn tio 

företag med största tillväxtpotential och dessa får kostnadsfri 

sparring i två dagar på Startbanedagen. På Startbanedagen får 

de valda företagen träffa sammanlagt tio experter inom olika 

affärsområden. Dessa erfarna ”Mjölnare” hjälper företagen hitta 

vägkost och kontakter för tillväxt under konfidentiella möten öga 

mot öga.

Mer information om Tillväxtstigen på finska: 

www.kasvuopen.fi/kasvupolut/pohjanmaan-kasvupolku-2019

Lämna in en ansökan (formulär är på finska): 

www.kasvuopen.fi/hae

Ansökningstid Kom ihåg att lämna 

in din ansökan till Tillväxtstigen 

senast den 7 april!

På Startbanedagarna 15.5 & 13.6 

sparras du av näringslivets 

toppexperter inom ramen för 

ditt företags tillväxtplaner.

De två vinnarna på Tillväxtstigen 

offentliggörs vid slutet av den 

andra Startbanedagen. Vinnarna 

går vidare till Kasvu Opens 

nationella tävling.

Kasvu Open-året kulminerar i 

Karnevalen i oktober 2019, 

där vårt omfattande 

tillväxtekosystem deltar.

På Karnevalen utses även

vinnarna i Kasvu Open!

Vad sker på Tillväxtstigen?

Lämna in din ansökan till 
Tillväxtstigen:  
 
www.kasvuopen.fi/hae

http://www.kasvuopen.fi/kasvupolut/pohjanmaan-kasvupolku-2019
http://www.kasvuopen.fi/hae

