Voisimmeko keskustella lisää siitä, miten
EY 7 Drivers of Growth -sessio auttaisi juuri
sinun yritystäsi?
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Miten laaja kuva sinulla on
yrityksesi tilasta tällä hetkellä?
Tiedätkö, miten yrityksesi
osa-alueet peilautuvat eri
alojen johtaviin kasvuyrityksiin
nähden? Haluaisitko saada
listan toimenpiteistä, joilla
johdat yrityksesi kiihtyvään
ja kestävään kasvuun kohti
markkinajohtajuutta?

Miten siirtää yrityksesi
kasvun polulle – EY 7
Drivers of Growth

yritystäsi kasvuun. Analyysin tuloksena
yrityksesi saa:
• syvällisen ja laajan nykytilan
itseanalyysin
• yrityksenne eri osa-alueiden vertaamisen
useiden alojen johtavien yrityksien
käytänteisiin ja toimintatapoihin
• listan toimenpiteistä, jotka vaaditaan
kiihtyvän kasvun polulle pääsemiseen ja
siihen, että tahtomasi tulevaisuuden tila
saavutetaan

Mitä yrityksesi hyötyy tästä
analyysista?
7 Drivers of Growth -tapaamisen
lopputulemana sinun on helpompi johtaa

Miksi EY kumppanina?
Olemme maailman johtava toimija
yrittäjien neuvonannossa sekä omaamme
huiman määrän kokemusta ja osaamista
yritysten kasvun nopeuttamiseksi. Tästä
syystä olemme satojen menestyneiden
yrittäjien ja asiantuntijoiden kokemuksia
hyödyntäen luoneet avuksesi EY 7
Drivers of Growth -mallin, jotta voimme
auttaa sinua saavuttamaan asettamasi
kasvutavoitteet. Uskomme, että analyysin
tuloksena saatu laajempi näkökulma
auttaa yritystäsi pienentämään kasvuun
liittyvää epävakautta ja varmistamaan
kestävän kasvun pitkällä aikajänteellä
kohti markkinajohtajuutta. Avustamme
sinua kaikenkokoisissa kysymyksissä, niin
paikallisesti kuin kansainvälisestikin.
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• Työkalumme avulla voit arvioida
yrityksesi nykytilaa kasvun ajureiden
pohjalta ja miettiä, mihin yrityksesi
avaintavoitteet asettuvat lähivuosien
aikana.

• Saat lisäksi vertailutietoa siitä, miten
yrityksesi nykytila peilautuu kasvun
ajurien kautta arvioituna eri alojen
kasvuyrityksien toimintatapoihin sekä
hyviksi havaittuihin käytänteisiin.
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• mahdollisuuden keskustella yrityksenne
tilanteesta, tavoitteista ja tarvittavista
Mitä 7 Drivers of Growth tarkoittaa?
toimenpiteistä EY:n asiantuntijoiden
kanssa, jotka ovat erikoistuneet
EY 7 Drivers of Growth ™ on EY:n
palvelemaan kasvuyrityksiä ja tuntevat
kehittämä uniikki tapa analysoida laajasti
niiden tyypillisesti kohtaamat haasteet.
yrityksesi nykytilaa ja tulevaisuuden
suuntaa. Seitsemän kasvun ajurin
Miten projekti etenee
mallimme pohjautuu tutkimukseen,
• Keskustelemme yrityksenne tilanteesta
jonka puitteissa olemme haastatelleet
ja sovimme tapaamisen EY 7 Drivers of
yli 250 menestyksekästä yrittäjää sekä
Growth -sessiolle.
yli 500 EY:n yritysasiantuntijaa. Tämän
• Käymme kanssasi session aikana läpi
tutkimuksen pohjalta havaitsimme, että
yrityksesi nykytilaa EY 7 Drivers of
nopeimmin kasvavat yritykset järjestävät
Growth -malliin perustuvan työkalumme
kyvykkyytensä seitsemän eri ajurin
avulla.
mukaan tukemaan kasvustrategiaansa.

• Session jälkeen sinulle toimitetaan
raportti ja lista toimenpiteistä, jotka
auttavat sinua johtamaan yritystäsi
kasvun tiellä ja kohti asettamiasi
tavoitteita sekä tulevaisuuden tilaa.

