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TUNNELMALLISTA LOKAKUUTA
110-vuotisjuhlaviikko on ohi, mutta juhlavuosi jatkuu. Syksylle on luvassa vielä
tuotteita Kaisla Tiitisen valloittavalla Äänekoski-printillä ja pimeneviin iltoihin voit
hakea piristystä Äänekoski-kahvista.
Lokakuun aikana esitellään Business Äänekosken muutokset ulkoasun ja strategian
osalta. Toivottavasti nähdään myös tiistain aamukahveilla ÄäneHubilla!
-Milla & Laura
kuva alla: sinijapete
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YRITYSTEN PALVELUT YHDEN NIMEN ALLE - BUSINESS
ÄÄNEKOSKI
Business Äänekoski on toiminut jo useamman vuoden ja tänä syksynä sen brändiä on
lähdetty kirkastamaan asiakaslähtöisesti. Uuden brändi-ilmeen ja strategian myötä
palvelut ovat nyt helpommin löydettävissä ja yritysten tarpeisiin vastataan yhden
luukun periaatteella. Business Äänekoskella on uudet verkkosivut, joiden kautta
yhteydenpito kaupungin palveluiden tarjoajiin on helppoa. Äänekosken kaupungin
yritysneuvojia voit tavata kasvotusten tai asiakkaan mieltymysten mukaan
esimerkiksi etäyhteyksillä tai puhelimessa.
Voit käydä tutustumassa verkkoisivuihin täältä.

MATKAILUN DIGIHANKKEEN VALMENNUKSET
Matkailuelinkeinon muutostarpeet ja digitaalinen saavutettavuus -hankkeessa
pidetään valmennuksia Jyväskylän ammattikorkeakoulun järjestämänä.
Valmennuksiin voi osallistua kuka tahansa aiheesta kiinnostunut yrittäjä. Hyödynnä
tämä mahdollisuus ja osallistu seuraaviin valmennuksiin.
Digituotteiden verotus & kirjanpito
12.10. klo 12-15
13.10. klo 12-15
Valmennuksessa käydään läpi kirjanpidon ja verotuksen perusasiat digituotteiden
pienyrittäjän näkövinkkelistä käsin. Valmennus antaa lisätietoa kirjanpidosta ja
verotuksesta digituotteiden näkökulmasta. Ilmoittaudu tapahtumaan sähköpostitse
osoitteeseen laura.kortelainen@aanekoski.fi.
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VIRTUAALIMAAILMOJEN JA LISÄTYN TODELLISUUDEN
HYÖDYNTÄMINEN
Yrittäjä, ovatko lisätty todellisuus ja virtuaalimaailmat tuttuja? Vastaa kyselyyn,
jonka vastausten perusteella selvitämme, miten tuttuja nämä teemat ovat yrittäjille
ja sen jälkeen järjestämme mahdollisuuksia testata uutta teknologiaa käytännössä.
VASTAA KYSELYYN
Äänekoski ja ÄäneHub ovat mukana kehittämässä yritysten virtuaalisia
liiketoimintamahdollisuuksia Kexri-hankkeessa. Jos olet kiinnostunut kehittämään
yritystoimintaasi digitaalisesti, ota meihin yhteyttä:
Sanna Kiuru, yritysneuvoja sanna.kiuru@aanekoski.fi
Ulla Aaltonen, ÄäneHub yhteisömanageri hello@aanehub.fi
LUE LISÄÄ KEXRI-HANKKEESTA

KASVUN SILTA LIVE -SEMINAARI JA TYÖPAJAT
Tulevaisuudesta ja oman yrityksen kasvun mahdollisuuksista kiinnostuneille
yrityksille järjestetään Kasvun Silta LIVE 27.10. klo 8-16 ÄäneHubilla.
Oletko miettinyt, mitä mahdollisuuksia yritykselläsi on kannattavaan kasvuun? Miten
yrityksesi voi muotoilla omaa tulevaisuuttaan? Miten digitaalisuus, kestävä kehitys ja
vastuullisuus vaikuttavat yritykseesi?
Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaamassa ovat asiantuntijat Teemu
Kaakinen Balentor oy:stä, Arto Vidgren Tuotteistajatalosta ja Pekka Ouli Pokelta.
Tilaisuus on maksuton, lue tarkempi ohjelma alta ja ilmoittaudu mukaan!
Järjestäjänä Business Äänekoski & ÄäneHub
LUE LISÄÄ
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MUISTUTUS ÄÄNEHUBIN
AAMUKAHVEISTA
Tervetuloa ÄäneHubin aamukahveille
joka tiistai klo 9.00. Paikan päällä
tapaat muita yrittäjiä, pääset
verkostoitumaan ja vaihtamaan
kuulumisia.
Katso aamukahvien aiheet täältä.
Muistathan, että ÄäneHub on suljettu
syyslomaviikon (vko 42) ajan.
kuva: Ilona Pietiläinen

AIOTKO OSTAA ÄÄNEKOSKI-PRINTISTÄ TEHTYJÄ
TUOTTEITA?
KYLLÄ
EI
EN OSAA SANOA
MAHDOLLISESTI
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Äänekosken kaupunki
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
puh. 020 632 2000
Osoitelähde: Äänekosken kaupungin henkilöstörekisteri
Tietosuojaseloste
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