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Mikä on Kasvu Open?
Kasvu Open on Suomen suurin yritysten kasvun sparrauskilpailu. 

Vuonna 2019 mukaan hakee 800-1000 kasvuhakuista yritystä kautta Suomen. 

Näistä yli 400 valitulle yritykselle järjestetään sparrauspäiviä lähes 30:llä 

kasvupolulla, joihin yrityksiä tulevat haastamaan yli 1000 kasvun jo tehnyttä, 

kokenutta kasvun osaajaa. Kaikkiaan vuonna 2019 järjestetään yli 120 Kasvu 

Open tapahtumapäivää, joihin osallistuu yli 10 000 henkilöä kautta Suomen.

Proof of Concept
Kasvu Open on monella tapaa jo näyttänyt kyntensä:

1. Hakija määrät ovat voimakkaassa kasvussa. Kaikkiaan vuosien 2011-2018 

aikana Kasvu Openiin on kasvusuunnitelmansa lähettänyt 3475 yritystä. 

2. 95% osallistuneista yrityksistä suosittelee Kasvu Openia muillekin

3. Kasvu Openin järjestämiseen on rahallisesti sitoutunut 200 partneria kautta 

Suomen. Pääpartnereina Nordea, Finnvera ja Technopolis. 

4. Kasvu Openissa yritysten sparraukseen omaa aikaansa ovat maksutta 

investoineet yli 1000 yrityselämän kirkkainta tähteä Anne Berneristä Jorma 

Terentjefiin ja Hjallis Harkimosta Ari Lahteen.

Miten se on organisoitu?
Kasvun Roihu Oy on Kasvu Open tapahtumien kehittäjä ja toteuttaja.

Kasvu Open Oy koordinoi Kasvu Open tavaramerkin valtakunnallista käyttöä. 

Kasvun Roihu Oy on tämän yhtiön perustajia.

www.kasvuopen.fi

http://www.kasvuopen.fi/
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5 Kasvupajaa

PK-seutu 10.01.2019

Turku 16.01.2019

Tampere 17.01.2019

Oulu 30.01.2019

Kuopio 31.01.2019
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ASIAKKUUKSIEN SYVENTÄMISTÄ
Kasvu Open Kasvupolun Kiitoratapäivän sparraussessiot ovat erinomaisia mahdollisuuksia tutustua 
syvemmin kasvuhakuisiin yrityksiin, sekä oppia uutta yritysten kasvusta. 

Rinnallakulkija kulkee hänen valitsemansa yrityksen rinnalla koko Kiitoratapäivän ajan. Hän toimii yrittäjän 
työparina, mutta ei osallistu aktiivisesti päivän sparraukseen. Hän havainnoi, kuuntelee ja kirjaa ylös 
sparrauksessa esille tulleet kehitysehdotukset. Päivän päätteeksi keskinäinen oppiminen mahdollistuu kun 
yritys ja rinnallakulkija pääsevät käymään päivän antia läpi.

Yritysten ja kasvun osaajien bisnestapaamisten seuraaminen on hieno mahdollisuus tutustua siihen, mikä 
yrityksen kasvun tekemisessä on olennaista. Samalla syntyy mahdollisuus antaa kiitoratapäivän jälkeen 
yritykselle myös omat vinkit kasvun toteutukseen ja olla näin tukemassa uusien menestystarinoiden 
syntymistä.

Yhteen Kiitoratapäivään voi osallistua enintään 15 rinnallakulkijaa.

PÄIVÄSTÄ RINNALLAKULKIJA…

1. Saa syvällisemmän käsityksen kasvuhakuisten yritysten haasteista

2. Saa uusia ideoita yritysyhteistyön muodoista

3. Pääsee luomaan suhteita ja löytää uusia yhteistyökumppanuuksia
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Yhteistyöterveisin
Satu Haka
Key Account Manager & Kasvu Open fasilitoija
Kasvun Roihu
+358 50 304 8779
satu.haka@roihu.com www.roihu.com www.kasvuopen.fi
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