
EHDOTUS
Yrittäjäpalkinnon saajaksi 2017

Yrityksen nimi Perustamisvuosi

Kotipaikka Puhelin

Lähiosoite Postinumero Osoitetoimipaikka

Verkkosivut Facebook -osoite

Pääomistajat tai yhtiömiehet

Toimitusjohtaja

Päätoimiala

Tärkeimmät tuotteet, palvelumuodot tai myyntiartikkelit

Työntekijäin ja toimihenkilöiden lukumäärä 
yhteensä a) vuoden 2016 lopussa n. b) vuoden 2012 lopussa n. c) vuoden 2008 lopussa n. 

Liikevaihdon suuruusluokka (milj.euroa, 1 
desimaali) a) vuonna 2017 n. b) vuoden 2012 lopussa n. c) vuoden 2008 lopussa n.

Yrityksen markkinointialueena on

       vain sen kotipaikkakunta         oma talousalue         koko Suomi myös ulkomaat
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YRITTÄJÄPALKINTO-
LAUTAKUNTA



Kilpaileeko ko. yritys ulkomaisen tuonnin kanssa?

        kyllä                                                            ei

Minkä tuotteiden osalta?

Maat, joihin yrityksellä on vientiä

Tuotteet tai palvelukset, joita viedään

Kuinka suuri osa koko liikevaihdosta menee vientiin? (Ilmoitetaan prosentteina)

Yritys on

       kasvava         supistuva        entisessä toimintalaajuudessaan pysyvä

Yrityksen vakavaraisuutta pidetään kotipaikkakunnalla

       vahvana normaalina        heikkona

Onko yritys käynyt läpi erityisiä vaikeuksia (taloudellisia, teknisiä tai muita) kehityksessään? Millaisia?

Onko tehty sukupolven- tai omistajanvaihdos?

       kyllä ei

Onko yritys muuttanut toimialaansa toiminnan aikana?

       ei kyllä, milloin?

Ketä pidetään yrityksen varsinaisena luojaja ja kehittäjänä?

Nimi Syntymävuosi

Koulutus

Mikä on mielestänne ollut tärkein yrityksen menestymisen ”salaisuus”?

Mitä muuta erityistä haluatte esittää tämän palkintoehdotuksen perusteluiksi?

Paikka ja päiväys Ehdotuksen tekijän allekirjoitus ja nimenselvennys

hannele
Konekirjoitusteksti

hannele
Konekirjoitusteksti
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