
Lähde koelennolle ja muuta

ideat nopeasti 
bisnekseksi
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Onko sinulla ideatasolla 
tai kehitteillä UUSI TUOTE 
TAI PALVELU?
Koelento-tuotekehityspalvelusta saat loista-

van sparrauksen tuotteen kehittämiseen ja 

saattamiseen markkinoille. Koelento järjes-

tää myös tuotteelle testauksen oikealla koh-

deryhmällä ja oikeassa ympäristössä, josta 

saat nopeasti tietoa tuotteen toimivuudes-

ta ja siitä, pitääkö sitä muuttaa tai kehittää 

edelleen. 

Onko sinulla hyvä
tuote tai palvelu,
joka voisi sopia UUDELLE
KOHDERYHMÄLLE? 
Tuotekehitystä on myös olemassa olevan 

tuotteen tai palvelun myyminen uudelle 

kohderyhmälle. Markkinoita kartoittamalla, 

eri kohderyhmien käyttäytymistä ja tarpeita 

tutkimalla ja testaamalla voit löytää nykyi-

sille tuotteillesi tai palveluillesi kokonaan uu-

den markkinan. 
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Jos vastasit kyllä, meillä on sinulle lippu
Koelennolle! Ja se sisältää kaiken tämän:
1. Yrityskohtainen tuotekehityssuunnitelma: aikataulutus, tavoitteet ja
 markkinapotentiaalin arviointi.

2. Hyvin suunniteltu testipäivä: oikea kohderyhmä ja autenttinen testiympäristö. 

3. Nopeaa palautetta testipäivästä ja tuotekehityksen jatkosuunnitelma. 

4. Lähtölaskenta-valmennuksen (4 pvä), joka sisältää mm. palvelumuotoilua, suojausta ja 
 tuotteistamista. Valmennus antaa hyvän pohjan tuotekehitystyölle.

Tarvittaessa tarjoamme myös:
• Rahoitussuunnittelun ja hakemuspalvelut
• Yhteydet testilaboratorioon tai protopajaan
• Ideamyllytystä
• Tapaamisen asiantuntijan kanssa esim. patentti-, tavaramerkki- tai rahoitusasioissa
• Tapaaminen mahdollisuuksien mukaan potentiaalisen asiakkaan tai esim. kunnan kanssa

Koelennon vuosimaksu on 450 € + alv. / yritys.
Palvelut ovat voimassa vuoden 2017 loppuun asti. 

Onko sinulla hyvä tuote 
tai palvelu, jota
PÄIVITTÄMÄLLÄ saisi
lisäarvoa ja lisähintaa?
Onko sinulla hyvä tuote tai palvelu hyvillä 

markkinaosuuksilla? Hienoa, mutta ethän 

unohdu tyytyväisyyteesi? Ja oletko mietti-

nyt, mitä kaikkea uutta voit rakentaa van-

han ympärille, jotta se olisi asiakkaan silmissä 

vieläkin arvokkaampi? Vanhaa tuunaamal-

la voit pyytää enemmän hintaa ja kasvat-

taa markkinaosuuksia entisestään. 

Vai onko sinulla vain
sellainen tunne,
että nyt pitäisi saada
VILLEJÄ IDEOITA?
Tuotekehittäminen voi lähteä tietyn kohde-

ryhmän tarpeista ja toiveista. Joskus bisnes 

kaipaa vain totaalista ravistelua ja hulluja 

ideoita, joista voi tulla hyvinkin kehittämisen 

arvoisia uusia tuotteita ja palveluja.


