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Business Kuopio auttaa niin alkavia 
kuin kasvavia yrityksiä kehittymään ja 
kansainvälistymään. 

Tuomme Kuopion alueelle investointeja 
Suomesta sekä ulkomailta ja
olemme mukana luomassa Kuopiosta 
Pohjoismaiden parasta yhteisöä 
kasvuhakuiselle yritykselle.

Rohkeus 

Tasapuolisuus

Kumppanuus

ARVOT

YHDESSÄ KOHTI UUTTA 
 
Business Kuopio on yritysten kumppani. Kokoamme yhteen kaikki 
Kuopion kaupungin yrityksille tarjoamat palvelut ja houkuttelemme 
alueelle uusia investointeja sekä osaamista.

Kuopio on Itä-Suomen keskus ja tutkitusti yksi maan vetovoimaisimmista 
kaupungeista yrityksien, työpaikkojen ja väestönkasvun osalta. 
Suhtaudumme tulevaisuuteen ennakkoluulottomasti ja meille 
jokainen työntekijä ja työpaikka on tärkeä.

Business Kuopion palvelut on suunnattu kotimaisille 
ja ulkomaisille yrityksille, startupeille sekä sijoittajille. 
Ota yhteyttä ja ole mukana kasvussa!



International Businesses

EXPAND TO SAFE AND  
RELIABLE KUOPIO REGION 
Business Kuopio helps you to land 
succesfully in entrepreneur-friendly 
Kuopio. We are your helpful guide 
while expanding your business to 
Kuopio region.

• Soft landing: different services  
for businesses

• Skilled workforce and help   
with recruitment

Startupit

PERUSTA     
MENESTYVÄ YRITYS 
Tule osaksi Pohjoismaiden parasta 
kasvuhakuisten yritysten yhteisöä ja 
perusta startup Kuopioon. Startupeille 
tarkoitettuja palveluita on yrityksen 
koko elinkaarelle perustamisesta 
liiketoiminnan kehittämiseen.

• Yritys- ja rahoitusneuvontaa 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

• Sparraus, liikeidean testaus   
ja kehittäminen

• Verkostot ja yhteistyö
• Tonttien ja toimitilojen kartoitus
• Tapahtumat ja koulutukset

Investoinnit

INVESTOI TUTKITTUIHIN 
KOHTEISIIN 
Kuopion terveys- ja hyvinvointi-
teknologian sekä bio-, lääke- ja 
ympäristöalojen kehitys ja ICT-
osaaminen ovat luoneet kaupunkiin 
lukuisia startup- ja kasvuyrityksiä,
jotka tarjoavat erinomaisia 
mahdollisuuksia sijoittajille.

• Paikallistuntemus ja vahva 
yritysosaaminen

• Valmiit kartoitukset potentiaalisista 
sijoituskohteista

• Kontaktiverkostot
• Henkilökohtaiset tapaamiset   

ja esittelyt

Yrityksille Suomessa

LAAJENNA JA 
KEHITÄ YRITYSTÄSI 
Tervetuloa yritysmyönteiseen 
Kuopioon! Hyödynnä vahvoja tiede- ja 
yritysyhteisöjämme sekä monipuolisia 
palveluitamme toimintasi tueksi.

• Yritys- ja rahoitusneuvontaa
• Palvelut yrityksen kasvun ja 

laajentamisen suunnitteluun
• Viennin edistämisen ja 

kansainvälistymisen palvelut
• Tonttien ja toimitilojen kartoitus
• Yritysten toimintaympäristöjen 

kehittäminen
• Verkostot ja yhteistyö
• Väylä yritykselle kaupungin 

palveluihin

7000
yritystä

Kuopio

120000
asukasta4 mil jardia 

euroa

kehityshankkeiden
kokonaisinvestoinnit53 000

työpaikkaa300
200 vienti-

ja 
tuonti-
yritystä

yrityksille suomen

suositelluin kaupunki 
sijoittua2.
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businesskuopio.fi

businesskuopio@kuopio.fi

LinkedIn: linkedin.com/company/businesskuopio/

Twitter: @businesskuopio

Facebook: facebook.com/businesskuopio

Instagram: @businesskuopio

OLE ROHKEASTI 
YHTEYDESSÄ


