
 

Kasvua yritystoimintaan Keksintöjen Viikolta 15.10.2021! 
 

Miten sinun yrityksesi hyödyntää suomalaisten keksijöiden innovaatioita? Oletko miettinyt, 

miten yrityksesi voisi saada kilpailuetua ja liiketoimintamahdollisuuksia keksintöjen avulla? 

 

Suomalaiset ovat kekseliästä kansaa. Olemme kärkisijoilla, kun katsotaan rekisteröityjen 

patenttien määrää asukaslukuun suhteutettuna. Ei kuitenkaan riitä, että keksimme uusia 

innovaatioita: ne on saatava myös käyttöön. 

 

Viitasaaren Keksintöjen Viikko vastaa tähän ongelmaan. Tuomme yhteen keksijät, sijoittajat, 

asiantuntijat, yrittäjät ja kaikki keksinnöistä kiinnostuneet tahot. Tapahtuma on matalan 

kynnyksen verkostoitumisfoorumi, josta moni keksintö on vuosien saatossa ponnahtanut 

maailmalle. 

 

Miksi osallistua Keksintöjen Viikko -tapahtumaan? 
 

Kysyimme viime vuosien yritysvierailijoilta, miksi tapahtumaan kannattaa osallistua. Katso 

tärpit tästä! 

 

1.) Löydät uusia liiketoimintamahdollisuuksia keksinnöistä 

 

Keksintöjen Viikon innovaatioiden avulla voit löytää liiketoimintamahdollisuuksia, kuten uusia 

tuotteita, palveluita ja liikeideoita. Vuosien mittaan tapahtumassa on nähty toinen toistaan 

hyödyllisempiä ja nokkelampia keksintöjä aina koottavista huonekaluista lumiskoottereihin ja 

elämää helpottaviin mobiilisovelluksiin. 

 

2.) Tapaat potentiaalisia asiakkaita 

 

Keksijät ja yritykset heidän takanaan ovat potentiaalisia asiakkaita! Markkinoille päästäkseen 

keksinnöt tarvitsevat muun muassa markkinointia, tuotekehitystä, muotoilua ja paljon muuta. 

Voisiko yrityksesi olla tässä apuna? 

 

3.) Luot verkostoja 

 

Tapahtuma kokoaa yhteen laajan kirjon eri alojen yrityksiä, asiantuntijoita, sijoittajia ja 

palveluntarjoajia, jotka kaikki jakavat kiinnostuksen keksintöihin ja innovaatioihin. Messut 

ovat erinomainen paikka laajentaa omia verkostoja.  

 

1.) Saat neuvoja, vinkkejä ja ideoita 

 

Kohtaamiset ja keskustelut idearikkaiden keksijöiden, eri alojen asiantuntijoiden ja 

palveluntarjoajien sekä muiden tapahtumavieraiden kanssa saavat aivonystyrät hyrräämään 

ja ideat kirkastumaan. 

 

2.) Kuulet kiinnostavia puheenvuoroja 

 

Tänä vuonna puhujina on vain 16-vuotias yrittäjä Arvi Korumies sekä olympiaurheilija Mika 

Poutala. Taatusti erilaiset ja ajatuksia herättelevät puheenvuorot johdattavat vierailijat 

Keksintöjen Viikon pariin. 

 

 



 
. 

Luo oma avatar tai seuraa tapahtumaa YouTube-kanavaltamme! 

 
Microsoftin AltspaceVR -ympäristöön rakentuvalla messualueella niin näytteilleasettajat kuin 

messuvieraatkin liikkuvat avattarina. Perinteisempi tapa osallistua messuille on seurata 

livestriimiä Keksintöjen Viikon YouTube-kanavalta. 

 

Tilaa sisäänpääsysi tapahtumaan! 

 
Tilaa oma sisäänpääsylinkkisi tästä. Lähetämme sinulle sisäänpääsylinkin ja 

osallistumisohjeet lähempänä tapahtumaa. Tapahtuma on vierailijoille maksuton. 

 

Lisätietoja tapahtumasta: 

www.keksintojenviikko.fi   

Facebook: facebook.com/keksintojenviikko1 

Instagram: @keksintojenviikko 

YouTube: Keksintöjen Viikko 

 

https://www.keksintojenviikko.fi/vierailijat/tilaa_sisaanpaasysi_tapahtumaan_367
http://www.keksintojenviikko.fi/

