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Jälleen haetaan Turun seudun ansioituneimpia yrityksiä
Neljättä kertaa huhtikuun alussa järjestettävässä Business Camp -yritystapahtumassa
palkitaan tänäkin vuonna ansioituneita Turun seudun yrityksiä. Entrepreneurial Spirit of
Turku -palkintoja on jaettu vuodesta 2003 lähtien, joten tunnustuksia on nyt jaossa jo
15:nnen kerran.
Tänä vuonna Turku Science Park Oy:n jakamat Entrepreneurial Spirit of Turku -palkinnot jaetaan 4.
huhtikuuta Logomossa järjestettävän Business Camp -yritystapahtuman yhteydessä.
-

Palkintoja jaetaan tuttuun tapaan kolmessa kategoriassa: Kasvua edessä (Growth in Sight),
Syntyjään kansainvälinen (Born Global) ja Rohkea uudistaja (Brave Move). Tärkeintä ei ole
palkittavan yrityksen pitkä historia, vaikka palkittavien yritysten tuleekin olla jo toimintansa
vakiinnuttaneita – startup-yrityksiä emme tässä hae, kertoo elinkeinoasiamies Olli Hakala Turku
Science Park Oy:stä.

Viime vuonna palkinnon saivat Oy NIT Naval Interior Team Ltd, Puuha Group Oy ja Meriaura Oy.
Kunniamaininnalla palkittiin Varsinais-Suomen Yrittäjien pitkäaikainen toimitusjohtaja Henri Wibom.
-

Tälle vuodelle ehdotuksia voi jättää 15.2. saakka. Nyt kannattaa miettiä, jos vaikka oma
työnantaja olisi sopiva palkittava. Kaikkien ehdotuksensa jättäneiden kesken arvotaan myös pieni
palkinto, Olli Hakala vinkkaa.

Ehdotuksia voi jättää osoitteessa http://goo.gl/forms/P0glHkBhgy. Samasta osoitteesta löytyvät myös
kriteerit eri sarjoille. Lisätietoja voi kysellä ja ehdotuksia lähettää myös suoraan Olli Hakalalle
osoitteeseen olli.hakala@turkusciencepark.com.
Aiempina vuosina palkitut löytyvät listana osoitteesta
http://www.businesscampturku.fi/portfolio/yrityspalkinnot.

Entrepreneurial Spirit of Turku -palkinnot jaetaan kolmessa kategoriassa:
Growth in Sight – Kasvua edessä
Yrityksen toiminta ennakoi tulevaa kasvua. Kasvu voi olla yrityksen oman toiminnan kasvua tai se voi
perustua myös verkostojen kautta tapahtuvaan kasvuun, jolloin yritys omalla toiminnallaan luo kasvu- ja
kehittymismahdollisuuksia myös muille yrityksille. Yritys toimii kasvukonseptinsa perusteella rohkeana
esimerkkinä uusien yritysten perustajille.
Born Global – Syntyjään kansainvälinen
Yrityksen menestys nojaa kansainvälisyyteen. Yritys pelaa ainakin "Eurooppa-liigassa", ehkä globaaleilla
markkinoilla ja suurin osa yrityksen tuotannosta menee vientiin. Yritys on alusta asti osannut yhdistää
suunnittelun, tuotannon ja markkinoinnin menestyksekkäästi. Laaja yhteistyö niin asiakkaiden, jakelukanavien kuin muiden yhteistyökumppaneiden - jopa kilpailijoiden kanssa – toimivat yrityksen
menestyksen avaimina.
Brave Move - Rohkea uudistaja
Yritys ei pelkää rikkoa rajoja, vaan kekseliäästi ja päämäärätietoisesti uudistaa toimintaansa,
toimintatapojaan ja jopa toimialaansa. Rohkeilla päätöksillään yritys toimii muutosten ajan
menestyksekkäänä tienraivaajana ja inspiroivana esimerkkinä tuottaen uudenlaista osaamista, tuotteita,
konsepteja tai palveluita.

LISÄTIETOJA:
Olli Hakala, Turku Science Park Oy, olli.hakala@turkusciencepark.com, puh.050 559 0513

