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KIERTOTALOUDESSA TEHDÄÄN TULEVAISUUDEN
SUURET KASVUYRITYKSET

KASVUPOLKU

®

Kiertotalouden Kasvupolku® starttaa! Kiertotalouden kasvupartnerit haastavat sinut mukaan Kasvupolulle.
Tähtääkö yrityksesi kiertotalouden huipulle? Mikäli liikeideasi tarjoaa ratkaisuja tuotteiden ja materiaalien
uusiokäyttöön, jalostamiseen tai lisäarvontuottamiseen, tämä Kasvupolku on paikkasi.
Kasvupolulle valitaan 15 suurimman kasvupotentiaalin omaavaa yritystä. Kasvupolun aikana yritykset saavat
ainutlaatuista sparrausta Suomen liike-elämän huipuilta, jo kasvun tehneiltä asiantuntijoilta - maksutta.
Nämä kokeneet myllärit auttavat yrityksiä löytämään kasvun eväitä ja avaavat ovia Suomen suurimpaan
kasvuverkostoon. Toteuta kasvusi meidän avulla!
Kasvupolun voittajat palkitaan paikalla valtakunnalliseen Kasvu Open 2016 sparraukseen. Kaikki mukaan valitut
yritykset saavat arvokkaita kontakteja sekä vahvistusta kasvuideoilleen, sekä kaksi lippua valtakunnalliseen
Kasvu Open Karnevaaliin.

KIERTOTALOUS
Tavaran ja materiaalin sekä niihin
sidotun arvon uudelleen hyödyntäminen ja lisäarvon tuottaminen
uusien palveluiden sekä
digitaalisten ratkaisujen avulla.
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TERVETULOA sytyttämään kasvun kipinäsi starttiin 20.4.2016!
Voit myös hakea suoraan sparrauskilpailuun.
Kaikki hakemuksen jättäneet yritykset saavat lipun Kasvu Open
Karnevaaliin

HAASTA YRITYS MUKAAN
KASVUPOLULLE JA PÄÄSET
KASVU OPEN 2016
KARNEVAALIIN

Lisätietoja: www.kasvuopen.fi/kasvupolut/kiertotaloudenkasvupolku
lmoittaudu starttiin täältä: https://www.lyyti.fi/group/Startti_3801
”Kasvupolun Kiitoratapäivä oli kokemuksena mahtava. Saimme mylläreiltä kullanarvoisia vankkaan kokemukseen perustuvia neuvoja, näkemyksiä ja rakentavaa kritiikkiä yrityksemme liikeidean, toimintamallin ja
kasvun eväiden arvioimiseen ja kehittämiseen. Pyrimme soveltamaan
saatuja neuvoja päivittäisessä tekemisessä sekä hyödyntämään Kasvu
Openin kautta syntyneitä verkostoja”, kehuu BioGTS:n markkinointipäällikkö Jari Toiminen.

STARTTI
20.4. klo 13-16

Innopoli 2
Technopolis,Espoo

KIITORATA I

KIITORATA II

26.5.
klo 8-16

14.6.
klo 8-16

FINAALI

16.8.
klo 13-16

Pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseutu

Startti on avoin kaikille
kasvusta kiinnostuneille.

Sparrausta valituille
15 yritykselle.

Yritysten sparraus jatkuu

Kaikille avoin tilaisuus.

Räväkkä läpileikkaus
kasvun haasteisiin ja esimerkkeihin onnistuneista
kasvutarinoista

Teemat: myynti, talous,
strategia, tiimi ja
markkinointi.

Teemat: markkina, juridiikka, kasvun rahoitus,
hallitustyö ja tuotteet

Finaalissa jaetaan kokemuksia ja juhlitaan onnistumisia.
Kiitoratojen voittajat
palkitaan Kasvu Open 2016
finaalipaikalla.

MIKSI ME HALUAMME OLLA
MUKANA SIIVITTÄMÄSSÄ
KIERTOTALOUDEN YRITYKSIÄ
KASVUUN?

”NÄEMME KIERTOTALOUDEN KASVUPOLUN
ERINOMAISENA MAHDOLLISUUTENA TUODA ESILLE
OMIA INNOVAATIOITA JA IDEOITA SEKÄ HAKEA
KASVUUN VAUHTIA.”
”Suez on vahva kiertotalouden toteuttaja.
Haluamme tarjota asiakkaillemme
ympäristön ja talouden kannalta parhaita
ratkaisuja. Olemme mukana useissa
kehityshankkeissa mahdollistajana.
Haemme jatkuvasti uusia kumppaneita,
joita voimme auttaa kasvamaan myös
kansainvälisesti.”

”Kiertotalouden valtavat mahdollisuudet
uuteen liiketoimintaan pitää saada
käyttöön. Näkisin, että Kiertotalouskasvupolku tarjoaa hienon
mahdollisuuden myös ”Teolliset
symbioosit Suomessa” (FISS) -toiminnassa
mukana oleville symbioosiyrityksille
kasvuun ja kehittymiseen.”

Kimmo Käenmäki
Liiketoimintajohtaja, SUEZ Suomi Oy

Paula Eskola
Johtava asiantuntija, Motiva Oy

KENELLE KIERTOTALOUDEN KASVUPOLKU® ON
TARKOITETTU?
Kiertotalous kannustaa uudistamaan vanhoja toimintamallejamme ja haastaa
kehittämään ratkaisuja, joilla saamme nykyiset materiaali- ja ainevirrat sekä niihin
sidotun arvon uusiokäyttöön.
Kiertotalouden Kasvupolku® hakee innovaatioita, ideoita ja liiketoimintamalleja
jotka vastaavat tähän tarpeeseen. Etsimme yrityksiä, joiden liiketoiminta, tuotteet,
palvelut tai teknologiaratkaisut tuottavat jätteistä ja sivuvirroista lisäarvoa, edistävät
materiaalien arvokasta hyötykäyttöä ja vievät yhteiskuntaa kohti kiertotaloutta.

”Jyväskylän yliopiston kemian laitos on
dynaaminen, kehittyvä kiertotalouden
tutkimuksen ja analytiikan erikoisosaaja.
Laitos on mukana rakentamassa parempaa
ja mielekkäämpää Suomea, jossa osaaminen
luo uutta hyvinvointia. Kiertotalouden
kasvupolku on meille kiitorata, jossa
innovatiiviset,
osaamispohjaiset
tulevaisuuden tekijät kohtaavat.
Meidän osaaminen ja teidän osaaminen
luovat tulevaisuutta. Haemme osaajia, jotka
ajattelevat ”out-of-the-box”. Haemme uusia
ajatuksia, uusia näkemyksiä - ja tahdomme
auttaa niiden toteuttamisessa.”
Jan Lundell
Laitoksen johtaja, Kemian laitos
Jyväskylän yliopisto

”Osallistumme
Kasvupolku-ohjelmaan,
koska haluamme olla mukana löytämässä ja
tukemassa kiertotalouden uusia kasvuyrityksiä
nyt ja tulevaisuudessa. EIT RawMaterialsin
seuraava rahoitushaku pk- ja start-up –
yrityksille käynnistyy kevään 2016 aikana.
Haluaisimme mukaan yrityksiä jotka pyrkivät
ratkomaan informaatiotekniikan, liikenteen,
energiasektorin sekä koneiden ja laitteiden
valmistukseen liittyviä raaka-aine-, kierrätysja uudelleenkäyttöhaasteita. Raaka-aineketjua
tarkastellaan kokonaisuudessaan, alkaen
malmien etsinnästä aina kaivoksien ja
metallien jalostuksen kautta kierrätykseen
ja harvinaisten tai haitallisten materiaalien
korvaamiseen
asti.
Uudenlaisella
yrittäjyydellä ja innovaatioilla on keskeinen
rooli EIT RawMaterialsin toiminnassa.”
Olli Salmi
EIT RawMaterials

HAE MUKAAN NYT!
Hae mukaan: www.kasvuopen.fi/hae
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