
Palvelutuottajaksi hakeutuminen 2.0
Respondent:
-
Response on:
16.12.2020, 17.15 - 16.12.2020, 17.20

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Berggren Oy

Yhteyshenkilö Suvi Julin

Puhelin 0438248789

Sähköposti suvi.julin@berggren.fi

www-osoite www.berggren.eu

2. Tarjoamme seuraavia yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä asiantuntija- tai konsultaatiopalveluita: *

Lakipalvelut ja sopimusten hallinta
Tuotesuojaukset, IPR ja patenttiasiat

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Berggren on kansainvälinen täyden palvelun IPR-talo. Tarjoamme huippuosaamisen, kokonaisvaltaiset palvelut ja 
digitaaliset ratkaisut kaikkiin IPR-tarpeisiisi. Yhdistämme laajan IPR-osaamisemme varmistamaan aineettoman 
omaisuutesi parhaan mahdollisen hyödyntämisen. Neuvomme yrityksiä monipuolisesti niin aineettomien oikeuksien 
suojaamisessa kansainvälisesti kaikkialla maailmassa, strategisessa IPR-suunnittelussa kuin liikejuridiikassa 
sopimuksista ja tietosuojasta riidanratkaisuun. �

4. Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä palveluntuottajan on rekisteröidyttäväLuotettava Kumppani
–palveluun.Yrityksemme on rekisteröitynyt Luotettava Kumppani –palveluun. *

Kyllä

5. Tällä lomakkeella kerätään henkilötietoja palvelutuottajaluetteloon, joka julkaistaan Sotkamon kunnan
verkkosivuilla.Palveluntuottajaluettelon tietosuojaseloste on nähtävillä Sotkamon kunnan verkkosivuilla. *

Hyväksyn, että tietojani käytetään tähän tarkoitukseen.



Palvelutuottajaksi hakeutuminen 2.0
Respondent:
-
Response on:
17.12.2020, 10.38 - 17.12.2020, 10.45

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Oulun B&N Yhtiöt Oy

Yhteyshenkilö Pekka Kantola

Puhelin 0447777585

Sähköposti pekka.kantola@obn.fi

www-osoite www.obn.fi

2. Tarjoamme seuraavia yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä asiantuntija- tai konsultaatiopalveluita: *

Digitaalisen osaamisen lisääminen yrityksessä
Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset
Markkinoinnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen
Omistajanvaihdokset ja arvonmääritykset
Rahoitus- ja investointihakemusten laatiminen
Talousosaamisen kehittäminen
Tuotesuojaukset, IPR ja patenttiasiat
Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu
Yrityksen johtamisen kehittäminen

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Oulu Business Networks (Oulun B&N Yhtiöt Oy) eli lyhyemmin OBN, on oululainen liiketoiminnan kehittämisen 
asiantuntijayritys. Toimimme myös Lapin, Kainuun, Savon, Pirkanmaan ja Satakunnan alueilla. Kehitämme yritysten 
liiketoimintaa monipuolisesti ja autamme yrittäjäksi aikovia liike-, tuote- ja palveluideoiden suunnittelussa ja 
toteuttamisessa. Toimintaamme kuvaa tiivis asiakasyhteistyö sekä joustava verkottuminen eri toimijoiden kesken, 
parhaan tuloksen saavuttamiseksi asiakkaillemme. Asiakkaamme edustavat kaikkia toimialoja, niin uuden 
teknologian kuin perinteistenkin toimialojen alueilla, ja heidän mielestään olemme reilu kumppani, jonka toimintaan 
voi luottaa. Palvelemme asiakkaitamme aina laadukkaasti ja hyvällä asenteella. OBN:n toiminnassa on mukana 10 
yrityskehittämisen ammattilaista. Emme ole teoreetikkoja (vaikka kaikilla meillä on alan korkeakoulututkinto), vaan 
meillä on projektien toteuttamisessa vahva käytännöllinen ote. Meille on oleellista toteuttaa asiakkaillemme sellaista 
konsultointia, järjestelmiä, selvityksiä ja suunnitelmia, joita pystytään kunnolla hyödyntämään liiketoiminnassa, 
myös asiakkaan itsensä toteuttamana. Tavoitteemme on, että asiakas oppii prosessissa ja pystyy toteuttamaan 
jatkossa kehitystoimia myös itsenäisesti. Tunnettu tosiasia on, ettei kannettu vesi kaivossa pysy. Liiketoiminnan 
kehittämisen tueksi kannattaa valita ykkösketjun ammattilainen.

4. Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä palveluntuottajan on rekisteröidyttäväLuotettava Kumppani
–palveluun.Yrityksemme on rekisteröitynyt Luotettava Kumppani –palveluun. *

Kyllä

5. Tällä lomakkeella kerätään henkilötietoja palvelutuottajaluetteloon, joka julkaistaan Sotkamon kunnan
verkkosivuilla.Palveluntuottajaluettelon tietosuojaseloste on nähtävillä Sotkamon kunnan verkkosivuilla. *



Hyväksyn, että tietojani käytetään tähän tarkoitukseen.



Palvelutuottajaksi hakeutuminen 2.0
Respondent:
-
Response on:
23.02.2021, 10.22 - 23.02.2021, 10.41

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Osuuskunta A. Vipunen

Yhteyshenkilö Jukka Berg

Puhelin +358405597040

Sähköposti jukka.berg@avipunen.fi

www-osoite www.avipunen.fi

2. Tarjoamme seuraavia yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä asiantuntija- tai konsultaatiopalveluita: *

Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset
Markkinoinnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen
Rahoitus- ja investointihakemusten laatiminen
Tuotesuojaukset, IPR ja patenttiasiat
Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Osuuskunta A. Vipunen on voittoa tavoittelematon oululainen yhteisöyritys. Tarjoamme inspiroivan 
kehitysympäristön keksijöille ja laajan palvelutarjonnan innovatiivisille yrityksille kaikkialla Suomessa. 
Hyödynnämme kaikessa toiminnassamme myös kattavaa yhteistyöverkostoamme. �

Palvelutarjontamme kattaa IPR-strategiat, uutuustutkimukset ja patenttihakemukset, sisältäen myös kansainvälisen 
patentoinnin. Patenttiasiamiehemme neuvoo yrityksiä immateriaalioikeuksien suojaamisessa ja asiantuntijamme 
avustavat mm. sopimusjuridiikassa ja laativat kansainvälistymisstrategioita. Lisäksi tuotamme brändäyksen ja go-to-
market -suunnittelun palveluita ja markkinaselvityksiä. Startup- ja pk-yrityksille tarjoamme lisäksi myös 
rahoitushakemusten laatimista. �

Asiantuntijamme ovat laaja-alaisen kansainvälisen työkokemuksen omaavia ammattilaisia, joita yhdistää intohimo 
innovaatiotoiminnan tukemiseen. �

4. Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä palveluntuottajan on rekisteröidyttäväLuotettava Kumppani
–palveluun.Yrityksemme on rekisteröitynyt Luotettava Kumppani –palveluun. *

Kyllä

5. Tällä lomakkeella kerätään henkilötietoja palvelutuottajaluetteloon, joka julkaistaan Sotkamon kunnan
verkkosivuilla.Palveluntuottajaluettelon tietosuojaseloste on nähtävillä Sotkamon kunnan verkkosivuilla. *

Hyväksyn, että tietojani käytetään tähän tarkoitukseen.



Palvelutuottajaksi hakeutuminen 2.0
Respondent:
-
Response on:
13.05.2021, 09.48 - 13.05.2021, 09.59

1. Yrityksen tiedot

Yrityksen nimi Idea Nature Oy

Yhteyshenkilö Heli Pirinen

Puhelin +358404822268

Sähköposti heli.pirinen@ideanature.fi

www-osoite www.ideanature.fi

2. Tarjoamme seuraavia yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä asiantuntija- tai konsultaatiopalveluita: *

Markkinoinnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen
Talousosaamisen kehittäminen
Tuotesuojaukset, IPR ja patenttiasiat
Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu
Yrityksen johtamisen kehittäminen

3. Lyhyt kuvaus yrityspalveluseteliin liittyvistä palveluista. *

Elintarvikkeiden, luonnonkosmetiikan, eläinten hoitovalmisteiden ja rehujen tuotekehitys, mentorointi ja 
koulutuspalvelut. Teemme tuotekehitystä ideoinnista markkinoille konseptilla, jossa asiakkaan on mahdollisuus 
valita omiin tarpesiinsa soveltuvia tuotekehityspaketteja. Kosmeettisten valmisteiden tuotekehitykseen kuuluvat 
lakisääteiset valmisteiden tuoteturvallisuusselvityspalvelut, joita toteutamme joko tuotekehitykseen kuuluvina tai 
erillisinä palvelutuotteina. Olemme erikoistuneita hyödyntämään luonnosta ja puutarhatuotannosta saatavia raaka-
aineita osana reseptiikkaa ja haemme vaikuttavuutta valmisteisiin yliopisto- ja tutkimuslaitosyhteistyön 
kautta.Teemme ravintoarvolaskelmia elintarvikeisiin ja tarvittaessa hoidamme laboratoriotutkimukset 
yhteistyöyritystemme kautta. �

Yrityksen johtamisen kehittämisessä olemme hallitusammattilaisia. Teemme työtä yrityksen strategisen ja 
operatiivisen johtamisen kehittämisessä ja hallitustyöskentelyssä osakeyhtiössä ja osuuskunnissa. Kehitämme 
markkinointia ja viestintää tuottamalla asiakkaillemme luonnon- ja puutarhan kuvamateriaalia ja videoita 
yhteistyössä verkostojemme kanssa. Autamme yrityksiä hinnoittelemaan valmisteita kannattavasti. �
Autamme yrityksiä hakemaan tuotesuojauksia mm. tavaramerkkejä.

4. Ennen palveluntuottajaksi hyväksymistä palveluntuottajan on rekisteröidyttäväLuotettava Kumppani
–palveluun.Yrityksemme on rekisteröitynyt Luotettava Kumppani –palveluun. *

Kyllä

5. Tällä lomakkeella kerätään henkilötietoja palvelutuottajaluetteloon, joka julkaistaan Sotkamon kunnan
verkkosivuilla.Palveluntuottajaluettelon tietosuojaseloste on nähtävillä Sotkamon kunnan verkkosivuilla. *

Hyväksyn, että tietojani käytetään tähän tarkoitukseen.


