Yrittämisen
ja johtamisen
innostamisseminaari
28.8.2020
AskolaAreenalla.

Ohjelma
Perjantai 28.8.2020

klo 08.30
Aamukahvitarjoilu, verkostoitumista

klo 09.15
Tervetuloa seminaariin

klo 09.30
AKI KANGASHARJU
”Talousnäkymät, uhat ja mahdollisuudet”
MARKKU “RIVE” KANERVA
”Sitoutuminen tavoitteeseen ja yhteishenkeen”
KIMMO RIIHIMÄKI
Yrityscase ”Kasvupolku, joka ei jätä kylmäksi!”

klo 11.45
Lounasbuffet, verkostoitumista

klo 12.50
MIKA D RUBANOVITSCH
”Miten myyntiä tulee johtaa modernisti? Organisoidun
myynnin merkitys yrityksen menestymiseen”

Johtaminen – talous –
myynti – jaksaminen
Johtamisen kipinä ja motivaatio
Tule sytyttämään innostuksen kipinä
ja hakemaan uusia ideoita nykyajan
johtamiskulttuurista.
Inspiroidu johtajana ja
löydä uusia työkaluja
motivointiin ja
jaksamiseen.

169,–

RAIJA TAPIO
”Henkilöstön hyvinvointi, johtajan jaksaminen”

+ alv 24 %

klo 14.45

(sis. tarjoilut)

Loppuyhteenveto, keskustelua
Kahvi- ja kakkutarjoilu, verkostoitumista
Tilaisuuden isäntänä toimii Mika Rantanen

Seminaarin hinta

Ota yhteyttä ja varaa lippusi!
Linnankoskentie 61, 07510 ASKOLA
puh. 040-653 2911
toimisto@askola-areena.fi

”Kipinää
yrittäjälle,
virettä
johtamiseen!”

ASKOLA
AREENA

Katso lisää ja ilmoittaudu:

www.askola-areena.fi/seminaari

www.askola-areena.fi

MARKKU “RIVE” KANERVA
päävalmentaja
”Sitoutuminen tavoitteeseen ja yhteishenkeen”
RAIJA TAPIO
toimitusjohtaja,
Lääkärikeskus Aava

”Kipinää yrittäjälle,

”Henkilöstön
hyvinvointi,
johtajan
jaksaminen”

virettä johtamiseen!”

AKI KANGASHARJU
toimitusjohtaja, ETLA
”Talousnäkymät,
uhat ja mahdollisuudet”

Seminaarin hinta

169,–
+ alv 24 %

(sis. tarjoilut)

Ideoi - verkostoidu!

Askola Areena

Monipuolinen ohjelmatarjonta

Uusi areena ja seminaari

Tule ja tutustu! Loistava tilaisuus verkostoitua,

Uudella asenteella toteutettu yritysten ja

saada ideoita ja vinkkejä tulevaisuuden

johtajuuden innostamisseminaari, jossa

haasteisiin.

konkreettiset vinkit ja opit kokeneilta eri

Verkostoidu
Erinomainen tilaisuus verkostoitua
eri yrittäjien ja vaikuttajien kanssa.

Ideoi – myy
ASKOLAN KUNTA

KIMMO RIIHIMÄKI
toimitusjohtaja, Vesivek
Yrityscase: ”Kasvupolku,
joka ei jätä kylmäksi!”

MIKA D RUBANOVITSCH
tj, OY Imperial Sales AB,
Johtajatiimi
”Miten myyntiä tulee johtaa
modernisti? Organisoidun
myynnin merkitys yrityksen
menestymiseen”

alojen vaikuttajilta tuodaan osallistujille
ymmärrettävästi esille oman kehittymisen
tueksi.

Aseta tavoite, suunnittele, tee töitä
Miksi liiketoimintaa ja johtajuutta kannattaa
kehittää ja innovointiin panostaa? Tule

Toteuta unelmasi! Saat uusia eväitä

kuuntelemaan ja arvioimaan mitä itse voisit

unelmiesi toteuttamiseen. Osaatko

tehdä toisin kehittyäksesi ja parantaaksesi

myydä oikein?

bisnestä. Kerromme myös mitä eri asioita
kannattaa tehdä ja mitä jättää tekemättä.

Asennetta ja arvostusta
Miten muutat asennettasi ja
nostat arvostustasi.

Katso lisää ja ilmoittaudu:

www.askola-areena.fi/seminaari

