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Green light for your business

Intoa, ideoita ja resursseja yrityksesi kehittämiseen!

Green light for your
business

Industria Oy
– 25 vuotta yritysten kehittämistä!
Olemme olleet kehittämässä asiakkaidemme
liiketoimintoja jo kunnioitettavan neljännesvuosisadan. Toimeksiantomme ovat vaihdelleet pienistä neuvonannoista koko yrityksen
laajamittaiseen asiantuntijakumppanuuteen
kasvaen yhdessä yrityksen haasteiden
kanssa. Matkalla vuodesta 1991 tähän
päivään olemme saaneet olla mukana
useissa menestystarinoissa, jonka lähtökohtana on ollut yrittämisen peruselementit:
usko omaan tekemiseen, into ja ahkeruus.
Kiitos asiakkaamme, että
olette luottaneet asiantuntemukseemme ja olemme
1991 2016
saaneet olla mukana tällä
matkalla kanssanne!

25

Liikkeenjohto

Kehittäminen ja kasvu

Liiketoimintojen suunnittelu ja strategiatyö ovat liikkeenjohdon keskeisimpiä tehtäviä. Tarjoamme asiakkaillemme kokemuksesta hiottuja työkaluja helpottamaan
suunnittelu- ja valmistelutyötä sekä käytännön jalkauttamista. Toimeksiantomme perustuvat pääsääntöisesti
yritysten yksilöityihin tarpeisiin, johon räätälöimme
sopivan kokonaisuuden. Autamme asiakkaitamme mm.
seuraavilla osa-alueilla:

Yritysten kasvu on tärkeää paremman kannattavuuden
ja kilpailuaseman saavuttamiseksi. Kasvu on lopputulos
määrätietoisesta johtamisesta, oikeista valinnoista sekä
hyvin kohdistetuista myynti- ja markkinointitoimenpiteistä – unohtamatta tuottavuuden ja laadun merkitystä.
Haemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kasvun avaimet seuraavien teemojen avulla:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Strategia ja liiketoimintasuunnitelmat
Teknologiastrategia
Henkilöstöjohtaminen ja rekrytoinnit
Hallitustyöskentely ja johdon sparraus
Talous ja verotus
Rahoitus

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tuotannon ja tuottavuuden tehostaminen
Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
Tuotekehityshankkeet ja innovaatiot
Markkinointi- ja asiakastyytyväisyyskartoitukset
Laadun parantaminen
Yritysjärjestelyt
Kumppanuusverkoston rakentaminen

Suunnittele
Analysoi

Toteuta

Kartoita

Seuraa
Ota Industrian
tietotaito ja kokemus mukaan
yrityksesi kehittämisprojekteihin
Koulutukset ja
valmennukset
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Kansainvälistyminen

Kansainvälistyminen

Koulutukset ja valmennukset

Avullamme yrityksen mahdollisuudet onnistua liiketoiminnan laajentamisessa kansainvälisille markkinoille
paranevat merkittävästi. Meillä on vankkaa kokemusta
pk-yritysten kansainvälistymistoimista ja vahva verkosto maailmalla. Näillä keinoilla autamme yritystänne
globaaleilla markkinoilla:

Industrian koulutukset ja valmennukset on tarkoitettu
pk-yritysten avaintehtäviin siirtyville tai niissä jo toimiville henkilöille. Osallistujia voi olla 10-15 eri yrityksestä
tai se voidaan räätälöidä yrityskohtaisesti. Ohjelmat
koostuvat tyypillisesti yhteisistä valmennuspäivistä ja
yrityskohtaisesti räätälöitävistä asiantuntijapäivistä.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esimerkkejä toteutetuista valmennuksista:
1. Tuotannon esimiehille tarkoitetut valmennusohjelmat
(perustana pk-yrityksille suunnatut legendaariset
Industrian Tuotantopäällikköohjelmat)
2. Myynnin ja markkinoinnin valmennusohjelmat
3. Esimiestyön kehittämiseen tähtäävät valmennukset
4. Kansainvälistymiseen tähtääville yrityksille tarkoitetut ohjelmat
5. Yhteistyössä ELY-keskusten kanssa Industria on
mukana puitesopimustoimittajana ”Talous ja tuottavuus”- sekä ”Markkinointi ja asiakkuudet” -koulutuksissa. Niiden sijaintipaikkakunnat määräytyvät
ELY-keskusten tarpeiden mukaisesti.

Kansainvälistymisvalmiuksien kartoitus
Kansainvälisen kasvun suunnittelu
Kansainvälistymisstrategian laadinta
Markkinoille etabloituminen
Kansainvälinen ostotoiminta
Ulkoistukset

Yhteistyöverkostomme avulla Industria pystyy tarjoamaan entistä tehokkaampaa palvelua eri kohdemaihin etabloituville yrityksille, markkinaselvityksiin sekä
kumppanien ja asiakkaiden kartoittamiseen ja ennen
kaikkea lähestymiseen.
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Jari Valtonen, toimitusjohtaja, Senior Partner
jari.valtonen@industria.fi
050 5745 654

Reijo Kivelä, LJK, Senior Partner
reijo.kivela@industria.fi
050 5909 370

Timo Heinonen, LJK, Senior Adviser
timo.heinonen@industria.fi
050 5566 300

Matti Kontto, Senior Adviser
matti.kontto@industria.fi
0500 8258 43

Christian Holmlund, Partner
christian.holmlund@industria.fi
040 5633 860

Mirka Toivonen, konsultti
mirka.toivonen@industria.fi
040 630 8955

Hannu Salminen, konsultti
hannu.salminen@industria.fi
044 010 6633

Anne Rantanen, Controller
anne.rantanen@industria.fi
040 5151 337

  
Industria Oy Uusimaa
Kalliomaantie 7 A
03220 Tervalampi

Industria Oy Pirkanmaa
Vehnämyllynkatu 20
33560 Tampere

Industria Oy Varsinais-Suomi
Kaanaantie19
21120 Raisio

Kiinnostuitko?
Olemme valmiita keskustelemaan kanssasi.
Ota meihin yhteyttä!
www.industria.fi

  
  
  
  
  
  
  

