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Yli kymmenen vuoden
kokemus yrittämisen
ytimessä
Novago palvelee yrittäjäksi aikovia ja jo toimivia yrityksiä viiden kunnan – Hangon, Inkoon, Lohjan, Raaseporin ja Siuntion
– alueilla. Autamme asiakkaitamme yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa yrityksen perustamisesta sen hallittuun alasajoon.
Meiltä saat henkilökohtaista ja luottamuksellista neuvontaa
liiketoiminnan kehittämisessä, kansainvälistymisessä, rahoitusasioissa, yrityksen osto- ja myyntitilanteissa, ongelmatilanteissa tai silloin, kun sukupolvenvaihdos tulee ajankohtaiseksi.
Palvelemme myös rekrytointiin ja henkilöstöhallintoon liittyvissä asioissa. Autamme myös alueelle siirtyviä ja siirtymistä
harkitsevia yrityksiä.
Palvelut ovat toiminta-alueemme asukkaille ja yrityksille
maksuttomia. Kaikki palvelut ovat saatavilla kolmella kielellä:
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Fyysiset toimipisteemme
sijaitsevat Lohjalla ja Raaseporissa, mutta liikumme joustavasti
yritysasiakkaidemme luokse! Novago on osa valtakunnallista
Suomen Uusyrityskeskusten verkostoa.

Näin asiakkaamme
kertovat meistä
”Palvelu oli ystävällistä, asiantuntevaa.
Sain mukavasti ohjeita. Aika ohjaukseen
järjestyi lyhyellä ajalla.”
Satu Kauppila - Jalkahoitola Vapaat Varpaat

”Mycket fin och vänlig kundservice.”
Gun Järnefelt – Piccola Oy

”Erittäin ystävällistä, ammattitaitoista ja
proaktiivista palvelua, paljon tietoa monesta näkökulmasta yrittäjälle. Kiitos.”
Ulla Härmä - Ulla Härmä Oy
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YRITYS- JA PALVELUHAKEMISTO

Hakemistosta voit hakea Hangon, Inkoon, Lohjan, Raaseporin
ja Siuntion alueilla toimivia yrityksiä ja yritysten tarjoamia
tuotteita ja palveluja. Alueella toimii yli 8 000 yritystä.
Voi myös pyytää oman yrityksesi lisäämistä hakemistoon.

Hakemistosta löydät mm.:
• Alueen yritykset
• Yritysten tuottamat palvelut
• Yritysten yhteystiedot
• Yritysten sijainti kartalla

novago.yrityshakemistot.fi

Tel / Puh: 019 232 800, E-mail / S-posti: office@papperohus.fi
Adress / Osoite: Ystadsgatan / Ystadinkatu 3, 10600 EKENÄS / TAMMISAARI

www.papperohus.fi
www.paperitalot.fi
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Oletko perustamassa yritystä?
Kun olet aikeissa perustaa yrityksen tai vasta pohdit, olisiko
sinusta yrittäjäksi tai kevytyrittäjäksi, älä epäröi hyödyntää
Uusyrityskeskuksen maksuttomia palveluja.
Maksuttomassa ja luottamuksellisessa yritysneuvonnassa
tapaat oman yritysneuvojasi kasvokkain tai etäyhteydellä.
Neuvonnassa keskitytään juuri sinun yrittäjyyteesi ja liikeideaasi. Tapaamisessa käytte yhdessä yritysneuvojan kanssa
läpi liikeideasi ja liiketoimintasuunnitelmasi. Saat neuvoja
kannattavuus-, rahoitus- ja myyntilaskelmien teossa. Kerromme sinulle tarvittavista luvista, ilmoituksista ja perustamistoimista sekä saat perustiedot IPR- eli immateriaalioikeuksista.
Voit kysyä yritysneuvojalta myös kaikesta muusta yrittäjyyteen liittyvästä.

Osana Suomen Uusyrityskeskusverkostoa Novagon tehtävänä
on edistää kestävän ja kannattavan yritystoiminnan syntymistä Länsi-Uudenmaan alueelle.

Henkilökohtainen ja maksuton yritysneuvontatapaaminen
Varaa aika yritysneuvontaan:
019 369 1865
info@novago.fi
Lue lisää yrityksen perustamisesta:
novago.fi /yrityksenperustaminen

80 % neuvoja saaneista uusista yrityksistä
toimii vielä viidenkin vuoden jälkeen!*

Katso Askeleet Yrittäjäksi -videomme: vimeo.com/338858574

*uusyrityskeskus.fi/uutinen/uusien-yritysten-maara-kasvussa-kolmatta-vuotta-perakkain
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Testauta yritysideasi
yritysneuvojalla!
Muhiiko mielessäsi hyvä
liikeidea? Voit lähettää sen
meille arvioitavaksi Ideanapin kautta. Saat yritysneuvojalta sähköpostiisi
nopean arvion ideastasi
arkisin 24 tunnin kuluessa.
Testaa ideanappia osoitteessa:
ideanappi.fi/lomake

Valmiin yrityksen ostaminen on vaihtoehto yrityksen
perustamiselle!
Valmiin yrityksen ostaminen
eli yrityskauppa on yksi vaihtoehto ryhtyä yrittäjäksi. Kun
ostat olemassa olevan yrityksen, saat samalla valmiin
liikeidean ja asiakaskunnan.

Tilitoimisto kaikenkokoisille yrityksille

Sepänkatu 3-5 LT2, 08100 LOHJA
Puh. 019 331 683 | www.tilitoimistoroine.fi

Sähköinen Taloushallinto
Pappersfri bokföring

0440 - 507 209 konttori@digikonttori.fi
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Autamme yritystäsi
kasvamaan
Yritystoiminnassa on monia erilaisia kasvunpaikkoja – tarvitaan lisää henkilöstöä,
uusia markkinavaltauksia tai kansainvälistymistä tai liiketoimintaa täytyy miettiä
uusiksi. Novago palvelee jo toimivia yrityksiä kaikessa yritystoimintaan liittyvässä, kuten HR- ja palkkatukiasioissa, rekrytoinneissa, työhyvinvoinnissa,
palvelumuotoilussa, kasvusuunnitelman laadinnassa sekä erilaisten
haasteiden yllättäessä. Novagon yritysneuvojasta saat luotettavan
kumppanin, joka perehtyy yrityksesi tilanteeseen perinpohjaisesti.
Henkilökohtaisen neuvontapalvelun lisäksi tarjoamme yrityksille
monipuolisia syventäviä palvelukokonaisuuksia.
Syventäviin palveluihin kuuluu esimerkiksi vihreän siirtymän palvelu,
jolla tuetaan ympäristömyötäisiä, hiilineutraaliutta edistävien toimintatapojen käyttöönottoa yrityksissä. Saamiaan oppeja yritykset pääsevät
hyödyntämään omassa markkinoinnissaan.

Asiakaspalvelu
019 369 1865
info@novago.fi
Sivuillamme on
myös chatbot.
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KANSAINVÄLISTYMINEN

Autamme yritystäsi kansainvälistymisessä ja markkinoiden
kartoituksessa. Asiantuntijaverkostoomme kuuluu useita kansainvälisen kaupan ja markkinatutkimusten osaajia. Teemme
tiivistä yhteistyötä myös Kauppakamarin, Finnveran, Business
Finlandin sekä muiden kansainvälisen kaupan ja markkinoiden asiantuntijoiden kanssa.

MAKSUTTOMAT TAPAHTUMAT

Järjestämme myös maksuttomia tapahtumia ja koulutuksia
yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Poimi itsellesi niistä kiinnostavimmat ja tarpeellisimmat!
Kaikki tulevat tilaisuudet näet tapahtumakalenterista: novago.tapahtumakalenterit.fi

ETSITKÖ YRITYKSELLESI VAPAATA TOIMITILAA
TAI YRITYSTONTTIA?

Haluatko sijoittaa yrityksesi Länsi-Uudellemaalle? Tutustu
kattavaan palveluumme, josta löytyy erilaisia vaihtoehtoja
kätevästi yhdestä paikasta. Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan vapaisiin kohteisiin.
novago.toimitilapalvelut.fi

Digital ekonomiadministration
Sähköinen taloushallinto
Tel./puh. 0440 233 714 | www.pncservice.fi

www.raasepori.fi
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Tavoitteena omistajanvaihdos
tai rahoitus?
Kiinnostaako omistajanvaihdos, mutta et tiedä, miten edetä? Novagon asiantuntijat kertovat,
mitä omistajanvaihdos konkreettisesti tarkoittaa. Me olemme ensikontakti omistajanvaihdoksen suunnittelussa ja sujuvassa toteuttamisessa, viranomaisvelvoitteiden
hoitamisessa sekä tarvittavan rahoituksen järjestämisessä.
Epäröitkö uuden yrityksen perustamista? Jo olemassa olevan yrityksen
ostaminen voi olla helppo ja kannattava tapa aloittaa yritystoiminta, kun
yrityksellä on jo oma asiakaskunta valmiina. Novago antaa yrityksestä
luopuvalle ja yritystoiminnan jatkajalle luottamuksellista ja ammattimaista asiantuntijapalvelua.

OIKEA RAHOITUS VAIHTUVIIN TILANTEISIIN

Yritysneuvonta
Novagossa on aina
maksutonta!

Hyvin tehty liiketoimintasuunnitelma ja rahoituslaskelmat edesauttavat
ulkopuolisen rahoituksen saamista. Novagon yritysneuvojilta saat tukea
esimerkiksi investointien ja rahoituksen suunnittelussa, laskelmissa, yritystoiminnan vakuuttamisessa sekä rahoitushakemusten laatimisessa. Autamme myös
sopivan rahoitusvaihtoehdon valinnassa. Novagolla on hyvät yhteydet paikallisiin
rahoituslaitoksiin sekä kattavaa tietoa erilaisista tukimahdollisuuksista.

Ole meihin yhteydessä jo rahoituksen suunnitteluvaiheessa!
Huolella tehdyt laskelmat edesauttavat lainan saamisessa.
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Kuva/bild: Johan Ljungqvist

VINKKEJÄ RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIEN ETSIMISEEN:

• maksuttomat työkalut investointija rahoituslaskelmien tekoon
Yritystulkki.fi-sivuilta
• alkavan yrittäjän starttiraha
TE-palveluista
• rahoitus yrityksen kehittämiseen
ELY-keskuksesta
• lainarahoitus ja takaukset Finnveralta (valtion rahoituslaitos)
• innovaatiorahoitus ja kansainvälistymisapu Business Finlandilta (entinen
Tekes)
• joukkorahoitus internetissä toimivien
joukkorahoitusalustojen kautta
• alueellisten Leader-ryhmien
myöntämä rahoitus
• FiBAN-bisnesenkelin sijoitus
kasvuyritykseen

Perustamassa yritystä?
Sanotaan, että unelmistamme
voi tulla totta, jos meillä vain on
rohkeutta tavoitella niitä.
Ota ensimmäinen askel kohti
yrityksen perustamista.
0 20 0 21 21 , N OR D E A . F I
Nordea Bank Oyj
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Kattava yhteistyö- ja
asiantuntijaverkosto
Novagon yhteistyö- ja asiantuntijaverkostossa on laajasti eri liiketoiminnan
osa-alueilta ammattilaisia. Näiden ammattilaisten avulla tarjoamme asiakkaillemme ajantasaista ja laadukasta neuvontaa sekä aloittaville että jo toimiville
yrityksille.
Suomen Yrityskummit ry on kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja liike-elämän asiantuntijoista koostuva valtakunnallinen henkilöverkosto. Novago toimii
Länsi-Uudenmaan alueella yrityskummien koordinaattorina.
Suomen Yrittäjät ry ajaa paikallisesti pienyrittäjien asemaa. Novagon toiminta-alueella on jokaisella kunnalla ja kaupungilla oma paikallisyhdistyksensä.

•
•
•
•
•
•
•

Företagarna i Raseborg - Raaseporin Yrittäjät rf
Hangon Yrittäjät ry
Ingå Företagare rf - Inkoon Yrittäjät ry
Karjalohjan-Sammatin Yrittäjät ry
Lohjan Yrittäjät ry
Siuntion Yrittäjät ry - Sjundeå Företagare rf
Tenala-Bromarf Företagare - Tenholan-Bromarvin Yrittäjät rf

Tutustu
Suomen Yrittäjiin
yrittajat.fi
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Lohjan YritysWerkosto ja Raaseporin Yritysritarit koostuvat
tahoista, jotka tarjoavat palveluita yrityksille. Palvelut ovat
osittain maksuttomia.

Kunnat ja kaupungit tarjoavat yrittäjille apua muun muassa
sijoittumispalveluiden, erilaisten lupapalveluiden sekä ympäristöasioiden osalta.

Yrittäjän talousapu on luottamuksellista ja maksutonta.
Yrityksen talouden ja terveyttämisen asiantuntijat neuvovat
talous- ja maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä.

www.hanko.fi

Länsi-Uudenmaan Kauppakamari tarjoaa jäsenilleen kontakteja alueen yrityspäättäjiin sekä mahdollisuuksia löytää uusia
asiakkaita, kumppaneita ja osaajia.
Alueen oppilaitokset (Laurea, Luksia, Axxell, Novia, Metropolia) tarjoavat paitsi koulutusta yrittäjille myös ammattitaitoista työvoimaa yritysten rekrytoitavaksi. Tiivistä yhteistyötä
tehdään myös oppisopimusasioissa.

YRKESUTBILDNING FÖR DIG!
AMMATILLISTA KOULUTUSTA SINULLE!

www.inkoo.fi
www.lohja.fi
www.raasepori.fi
www.siuntio.fi

I LOINENINKOO.F I
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Novago Yrityskehitys Oy
Nummentie 12–14, 08100 Lohja
Raaseporintie 9, 10600 Tammisaari
Varaa neuvonta-aika:
Asiakaspalvelu
019 369 1865
info@novago.fi

Paikallinen tilitoimisto / Lokal bokföringsbyrå

Karjaa, Tammisaari, Hanko ja Kemiönsaari
Karis, Ekenäs, Hangö och Kimitoön
Ota yhteyttä! / Tag kontakt!
Michael Ekebom
010 324 3263
michael.ekebom@rantalainen.fi

• www.jssuomi.fi

www.novago.fi

