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Seminaarilehti

make Valuable Connections 
at nordic Business Forum 2013
We have developed a new kind of networking tool, 
which provides you the opportunity to schedule valuable 
meetings during the seminars. You can use this tool 
completely free of charge.

Go to www.mbrlla.com  
and sign up!
event code: nBForum2013

Valuable connection is 
not a coincidence.

1. Fill in profile and interests

2. See who to meet

3. make new high value connections You Can read  
thiS maGazine 
in enGliSh at 

www.nbforum.com/2013/seminarmagazine
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Pari hyödyllistä vinkkiä 

Sosiaalinen media
Keskustele seminaarista ja lähetä kysymyksiä juontajalle Twitterissä, LinkedInissä ja Faceboo-
kissa. Seminaarin hashtag-tunniste on #NBForum2013. Samaa hashtagia voi käyttää Twitterissä 
ja Facebookissa. Kysymykset Twitterissä näkyvät seminaarin juontajalle, ja hän voi kysyä niitä 
puhujalta, joka on lavalla. 

Käytä mBrlla -verkostoitumistyökalua
Olemme kehittäneet verkostoitumistyökalun, jonka avulla voit sopia tapaamisia muiden seminaa-
rivieraiden kanssa tapahtumiemme tauoille. Kirjaudu osoitteessa www.mbrlla.com ja ala verkos-
toitua jo tänään. Tarvitset mBrllaan kirjautumisen yhteydessä tapahtumakoodin, NBForum2013.

iPhone- ja iPad-sovellukset
Löydät suurimman osan tämän seminaarilehden tiedoista myös iPhone- tai iPad-sovelluksen avulla. 
Lataa Qvikin tekemä NBF-sovellus.

• Tarkista seminaarin päivittäinen aikataulu, tiedot ja sijainnit
• Twiittaa ja jaa ajatuksiasi puhujista ja seminaarista suoraan sovelluksesta
• Seuraa #NBForum2013 Twitter-virtaa, vaikka et olisikaan Twitterissä
• Kysy NBF:n asiakaspalvelulta mitä tahansa seminaarin aikana
• Lue lisää seminaarin puhujista
• Näe mitä teemoja ja yrityksiä on business-lounaalla

Nordic BuSiNeSS Forum 2013

Nordic Business Forum -seminaarin kumppanit vuonna 2013:

26.–27.9.2013
Jyväskylän Paviljonki, messu- ja kongressikeskus  

Lutakonaukio 12, 40100 Jyväskylä

Nordic Business Forumin pääteema  
vuonna 2013 on Leadership

 Alateemat: 

 Innovaation johtaminen  

Myynnin johtaminen 

Itsensä johtaminen

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Saatavilla iPhonelle 
ja iPadille osoitteessa 
www.nbforum.com/app 
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Käytä #NBForum2013 
hashtagia keskustellaksesi 
tapahtumasta Twitterisssä 
ja Facebookissa 

SiVuT 4–5 SemiNAAriohjelmA
Nordic Business forum 2013 on täynnä maailmanluokan 
ajatuksia johtajuudesta. Näiltä sivuilta näet seminaarin al-
ustavan ohjelman. 

SiVuT 6–7 PÄÄKirjoiTuS

SiVu 8 SemiNAArijÄrjeSTelYideN 
AVAiNheNKilÖT

SiVu 9 ASiAKASPAlVelu SemiNAAriN AiKANA

SiVuT 10–11 SemiNAAriAlueeN PohjAKArTTA

SiVuT 12–13 VerKoSToiTumiNeN
Havaintojemme mukaan yksi merkittävimmistä motiiveis-
ta osallistua business-seminaareihin on verkostoituminen 
mahdollisten kumppaneiden, asiakkaiden ja muiden sa-
manhenkisten ihmisten kanssa. olemme kehittäneet inno-
vatiivisia työkaluja Nordic Business forum 2013 –seminaa-
riin tukeaksemme verkostoitumista.

SiVuT 14–15 ViP-PAKeTTi 
seminaarin ViP-paketti on lisäosa seminaarilippuun. 
Nämä sivut opastavat sinut ViP-paketin sisältöön.

SiVu 16 ilTAohjelmASuoSiTuKSiA

SiVu 17 AAmuliiKuNTA
Jotta voisit saada koko seminaarista parhaan mahdol-
lisen hyödyn irti, olemme järjestäneet veloituksettoman 
aamuliikuntamahdollisuuden torstaille ja perjantaille 
yhdessä funky fitin ja PranaYogan kanssa.

SiVuT 18–23 PoST-SemiNAAriTilAiSuuS
Tutkimuksien mukaan dialogimuotoinen vertais-
keskustelu on yksi tehokkaimmista tavoista oppia. 
olemme järjestäneet mahdollisuuden syventää se-
minaarissa oppimiasi asioita yhdessä Novetoksen 
ja intotalon kanssa. Tämä veloitukseton seminaa-
rin jälkeinen tilaisuus on lauantaiaamuna 28.9.2013. 

SiVu 24 KuljeTuKSeT

SiVu 26 hoTelliT

SiVu 28 liVe STreAm lehdiSTÖTilASTA

SiVuT 30–36 PuhujAeSiTTelYT

SiVu 38 KYSYmYKSiÄ & VASTAuKSiA

SiVu 40 merKiTYKSelliSYYTTÄ, 
YhTeiSTYÖTÄ jA elÄmÄN TArKoiTuSTA

sisÄLLYsLueTTeLo

Malcolm Gladwell puhuu 
torstaina uunituoreesta  
teemasta. 
 
Lue lisää sivulta 30.

You can read  
this magazine 
in english at 

www.nbforum.com/2013/seminarmagazine

Saatavilla iPhonelle 
ja iPadille osoitteessa 
www.nbforum.com/app  

http://www.nbforum.com/2013/seminarmagazine
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semiNaarioHJeLma

KeSKiViiKKo 25.9. 

  ViP-Pre-SemiNAAri 18.15-23.00

18.15 heNKKA hYPPÖNeN – ei ihmeiTÄ iNhimilliSiSSÄ ToimiSSA

19.40 jAcK Welch – BecomiNg NumBer oNe… or TWo

Cocktail & kevyt illallisbuffet

TorSTAi 26.9. 

  ViP-VAlmeNNuS 10.45-12.45

11.50 VijAY goViNdArAjAN – Three Box ThiNKiNg

12.30–13.40 Lounas (kaikille)

 
Nordic Business Forum 2013 — 13.40–19.55 
 
13.40 mAlcolm glAdWell – dAVid ANd goliATh – WhY do uNderdogS Succeed So much 
more ThAN We exPecT?

Kahvitauko & verkostoitumista

16.00 VijAY goViNdArAjAN – reVerSe iNNoVATioN

17.05 lYNdA grATToN – hoT SPoTS ANd high eNergY – collABorATiVe TeAmS

Kahvitauko & verkostoitumista

18.30 SuzY Welch – geTTiNg uNSTucK WiTh 10-10-10

19.00 jimmY WAleS – The PoWer oF SociAl mediA

20.00   ViP cocktail & illallisbuffet

huom! seminaariohjelma on alustava ja viitteellinenhuom! seminaariohjelma on alustava ja viitteellinen

PerjANTAi 27.9.
 
Nordic Business Forum 2013 — 9.00–18.30

9.00 AlF rehN – SAViNg iNNoVATioN From iTSelF

9.50 PeTri PArViNeN – mYYNNiN PSYKologiA mYYNTijohTAjAN TYÖKAluNA

Kahvitauko & verkostoitumista

11.05 Tom PeTerS – excelleNce: coNTiNuiNg The SeArch

Business & verkostoitumislounas 

  VIP-auditorio: VIP Q&A-TILAISUUS ToM PETErSIN KANSSA

 Wolmar-auditorio: WorLD VISIoNIN PANEELIKESKUSTELU: SAVING THE WorLD WITH BUSINESS

14.20 AlexANder STuBB – The ArT oF goiNg iNTerNATioNAl

15.05 jAri SArASVuo – mYYjieN jA YriTYKSeN TuleVAiSuudeN johTAmiNeN

Kahvitauko & verkostoitumista

17.00 jAcK Welch (keskustelu henkka hyppösen kanssa)  
– NeuTroN To The PeoPle 

lAuANTAi 28.9. 

Post-seminaaritilaisuus — 10.00–13.00 

olemme Novetoksen ja intotalon kanssa järjestäneet mahdollisuuden syventää oppimaasi dialogin 
avulla. Tässä post-seminaaritilaisuudessa on viisi keskusteluryhmää, johon jokaiseen sopii enintään  
20 henkilöä.

ryhmä 1: myynnin johtaminen

ryhmä 2: innovaation johtaminen

ryhmä 3: itsensä johtaminen

ryhmä 4: valmentava johtaminen

ryhmä 5: sosiaalinen media

ilmoittaudu post-seminaaritilaisuuteen sähköpostitse info@nbforum.com. ryhmät täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 

oSA ViP-PAKeTTiA

10.45 mAlcolm glAdWell – The NeW NexuS BeTWeeN iNTelligeNce, iNTuiTioN ANd iNFormATioN

Lounastauon päätteeksi klo 13:40–14:10: 
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Osallistuin ensimmäiseen business-val-
mennukseeni toukokuussa 2003, juuri 
kun aloittelin yrittäjänä. Päivän aikana 
käsiteltiin lähinnä myyntiä ja tavoit-
teiden asettamista.

Kokemus oli minulle täysin uusi. 
En ollut koskaan aiemmin kuullut min-
käänlaista luentoa myynnistä tai tavoit-
teiden asettamisesta. Nämä molemmat 
ovat asioita, joita ei opeteta koulussa.

Kokemukseni oli niin inspiroiva, 
että hyvin pian seminaarin jälkeen 
aloin haaveilla jonkinlaisesta valmen-
nusliiketoiminnasta. En tiennyt kuinka 
se tapahtuisi, mutta kirjoitin unelmani 
paperille.

NÄiN VoiT  
VAlmiSTAuTuA  
SemiNAAriiN

Hans-Peter Siefen
Yrittäjä
Nordic Business Forum Oy

PÄÄKirJoiTus

Photos. Paula ojansuu

Vuonna 2009 marraskuussa pitkään itänyt unelma sai ensim-
mäiset konkreettiset askeleet. Järjestimme ensimmäisen semi-
naarimme. Mukaan mahtui 80 osallistujaa, ja pääsylippu mak-
soi 10 euroa. Tapahtuman jälkeen fiilis oli mahtava. Olimme 
innoissamme - ja mikä tärkeintä - yleisö piti näkemästään. 

Syksyllä 2010 Jyväskylän Paviljonkiin kokoontui 700 yrittä-
jähenkistä ihmistä seuraamaan kahden päivän seminaaria, joka 
vedettiin kotimaisin voimin. Samalla kun olimme rakentaneet 
syksyn 2010 seminaaria, olimme kuumeisesti miettineet seu-
raavaa askelta vuodelle 2011. Otsikko oli selvillä ”Tuottava 
vastuullisuus” , mutta puhujat hakusessa. Aloimme leikkiä aja-
tuksella ”kuka olisi maailman paras nimi kertomaan asiasta?”

Eräänä sunnuntaiaamuna maaliskuussa 2010 heräsin Hans-
Peterin puheluun. Hän oli todella innoissaan ja lähes huusi 
puhelimeen: ”Nyt tiedän kuka tuodaan Suomeen. Tuodaan Al 
Gore!” Ennen kuin ehdin sanoa kunnolla mitään, Hans-Peter 
lopetti puhelun sanoihin: ”Mä soitan sille huomenna.”

Maanantaina löysimme kuin löysimmekin numeron hänen 
toimistolleen. Tuo puhelu käynnisti tapahtumasarjan, joka osit-
tain muistutti laskuvarjohyppyä ilman laskuvarjoa. Lopulta 
syksyllä 2011 Al Gore saapui Jyväskylään. Kaikki meni hyvin 
ja yleisö tykkäsi näkemästään.

Vuosi 2012 ja Sir Richard Bransonin vierailu ja yleisön posi-
tiiviset kommentit antoivat uskoa tulevaan. Nyt olemme otta-
massa seuraavaa isoa askelta. Meillä on unelma: haluamme olla 

yksi maailman merkittävimmistä liike-elämän seminaareista 
vuoteen 2021 mennessä. Se vaatii kovasti työtä, sopivasti 

onnea ja teitä kaikkia, jotka osallistutte Nordic Busi-
ness Forumiin vuosittain. Nöyrä kiitos teille kai-

kille! Ilman teitä seminaarien järjestäminen olisi 
täysin turhaa. On ihan sama, kuinka kova kattaus 
maailman tähtiä lavalle astelee, jos paikalla ei 
ole yleisöä. Tahdon myös kiittää ideoista, palaut-
teista ja vilpittömästä avusta, jota olemme teiltä 
saaneet. Sen avulla koitamme rakentaa vuosi vuo-
delta tapahtumasta paremman. Tehdään yhdessä 

myös tulevista Nordic Business Forum 2013 -semi-
naarin päivistä ikimuistoiset.

Jyri Lindén 
Yrittäjä 
Nordic Business Forum Oy

Saan seminaareista mukaani ennen-
kaikkea uusia ideoita ja verkostoja. 
Niiden käytäntöön soveltaminen on 
luonnollisesti omalla vastuullani, mutta 
hyökkään senkin kimppuun aina innok-
kaasti. Tuon yleensä seminaarista kuin 
seminaarista mukanani uusien kontak-
tien lisäksi yhdestä kolmeen vahvaa 
ideaa, jotka voimme ottaa käyttöön 
liiketoiminnassamme.

Kuluneiden vuosien aikana olemme 
huomanneet, että seminaareissa opit-
tujen asioiden vienti käytäntöön ei 
yleensä ole kovin helppoa. Sellaisten 
ihmisten määrä, jotka eivät esimerkiksi 
lainkaan tee muistiinpanoja seminaa-
reissa on valtava. Tällainen laiskuus 
on tuhlausta. Tämän takia halusimme 
haastatella kolmea henkilöä, joiden 
olemme huomanneet tekevän muisti-
inpanoja ja siirtävän opittuja ideoita 
käytäntöön poikkeuksellisen menestyk-
sekkäästi.

Oheisella videolla he kertovat kuinka 
1) valmistautuvat seminaariin 
2) tekevät muistiinpanoja ja 
3) vievät oppimansa asiat 
käytäntöön.
 

Toivottavasti saat videosta hyödyl-
lisiä vinkkejä tukemaan omaa oppi-
mistasi. Nähdään seminaarissa!

www.nbforum.com/
videos/notetaking

TerVeTuloA Nordic  
BuSiNeSS Forum 2013 
-SemiNAAriiN
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seminaarijärjesteluiden 
avainhenkilöt
Aloitimme seminaarijärjestelyt jo lähes kaksi vuotta 
sitten. Tämän vuoden Nordic Business Forum on 
järjestyksessään neljäs, ja järjestelyiden ydinryhmä 
on kasvanut vuosi vuodelta. Nordic Business Forum 
-tiimi koostuu tiiviistä ryhmästä intohimoisia nuoria 
ammattilaisia. Jokainen sen jäsenistä on ollut mukana 
suunnittelussa, puhujaneuvotteluissa, myynnissä 
ja seminaarin käytännön järjestelyissä tehdäkseen 
Nordic Business Forumista paremman kuin koskaan 
aikaisemmin. Tässä vuoden 2013 seminaarin olemas-
saolon toteutuksen kannalta ratkaisevimmat henkilöt:

Nordic BusiNess forumiN Tiimi

Mikko Jaatinen, 27
Osakas
Seminaarin asiakaspalvelu-
vastaava

Ville Saarikalle, 31 
Osakas 
Seminaarin stagemanageri

Juha Lehto, 30 
Osakas
Seminaarin tekniikkavastaava

Priit Liiv, 28 
Viron edustaja

Lotta Pulkkinen, 25 
Päivittäisen asiakaspalvelun 
vastaava

Jyri Lindén, 27 
Perustaja 
Talousjohtaja

Ilari Tervonen, 23 
Myynti

Hans-Peter Siefen, 30
Perustaja 
Toimitusjohtaja

Marko Jalkanen, 27 
Myynti

Vapaaehtoisesimiehet ja vapaaehtoiset 
Seminaarin asiakaspalvelutehtävissä on noin 140 opiskelijaa.  
Enemmistö heistä on Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. 

asiakaspalvelu seminaarissa

Teemme parhaamme, jotta Nordic 
Business Forum -seminaarikokemuk-
sestasi tulisi unohtumaton. Olemme 
jatkuvasti palveluksessasi. Tunnistat 
henkilöstömme STAFF-nimikyltistä ja 
kultaisesta solmiosta tai huivista.

infopiste
Kongressisiivessä sijaitsevan aulan 
infopisteessä autamme sinua mielel-
lämme kaikissa asioissa lukulaseista 
päänsärkylääkkeisiin.  

Kuinka onnistumme?
Palautteesi on meille erittäin tärkeää. 
Kerrothan meille, jos havaitset jonkin 
asian olevan pielessä. Korjaamme asian 
niin pian kuin mahdollista. Lähetä teks-
tiviesti seminaarin asiakaspalvelupääl-
likölle, Mikko Jaatiselle, +358 50 494 
5025.

30 minuutin takuu
Haluamme tarjota seminaarissa laadu-
kasta palvelua varmistaaksemme viih-
tymisesi parhaalla mahdollisella tavalla. 
Jos jokin uhkaa viihtymistäsi, älä epä-
röi ottaa yhteyttä meihin koska tahansa. 
Loppu on yksinkertaista: meillä on 30 
minuuttia aikaa selvittää ongelma. El-
lemme onnistu, yritämme hyvittää tilan-
teen sinulle pienellä lahjalla.

Autamme mielellämme 
esimerkiksi seuraavissa 
asioissa:
• Tulkkauskuulokkeet
• Ohjeet langattoman verkon 

käyttöön
• Jos tarvitset lääkitystä tai  

sairaanhoitajaa
• Lehdistön rekisteröinti
• Ohjattujen ryhmien rekisteröinti
• Apua illallispöytävarauksiin 

Jyväskylän ravintoloista
• Kyselyt mahdollisista seminaa-

riohjelman muutoksista 
• Kyniä ja muistikirjoja
• Taksin tilaus 
• Ohjeita seminaarialueella ja 

Jyväskylässä liikkumiseen 
• Tietoa juna- ja lentoaika- 

tauluista
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seminaarialueen kartta
Tässä on yksinkertaistettu kartta seminaarialueesta Jyväskylän Paviljongissa. 
Kartasta löydät ilmoittautumis- ja infopisteiden sijainnit, WC:t, lounassalit, 
seminaarisalin, VIP-auditorion, kumppaneiden esittelyosastot, business cor-
nerin ja mBrlla-tapaamispöydät. 

Business corner 
Löydät business-nurkkauksen Business Paviljongin toisesta 
kerroksesta, lehdistötilan vierestä. Business Cornerissa käytettävissäsi on:
• 12 työpistettä
• pistorasioita kannettavien tietokoneiden latausta varten ja
• yleisimmät matkapuhelinlaturit.

Yhteistyökumppaneiden messuosastot

228. Nordea

230. Lataamo

500. Lexus

501. Trainers’ House

503. Sonera

505. Jyväskylän kaupunki, JYKES ja Jykes Kiinteistöt Oy

507. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Avance-johtamiskoulutus

509. World Vision

515. Novetos

517. Semio

519. Vallila Interior

521. DHL Express 

semiNaariaLueeN PoHJaKarTTa

Panda tarjoaa  
seminaarissa  
nauttimasi suklaat

228

230

500

501 503 505 507 509 515 517 519 521
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verkostoituminen seminaarissa
Havaintojemme mukaan yksi merkittävimmistä motiiveista 
osallistua business-seminaareihin on verkostoituminen mah-
dollisten kumppaneiden, asiakkaiden ja muiden samanhen-
kisten ihmisten kanssa. Tärkeitä tavoitteita ovat myös mah-
dollisuus vahvistaa nykyisiä yhteistyökumppani- ja asiakas-
suhteita ja oppia uusia asioita sekä puhujilta että muilta osal-
listujilta.

Tukeaksemme näitä tavoitteita, olemme tehneet par-
haamme luodaksemme hyvän ja luonnollisen ympäristön 
sekä välineet verkostoitua – erityisesti taukojen ja lounaiden 
aikana. Kaksipäiväinen seminaari tarjoaa yksipäiväistä semi-
naaria paremmat lähtökohdat verkostoitumiselle. Tässä on 
lyhyt yhteenveto neljästä tärkeimmästä verkostoitumista 
tukevasta työkalusta.

mBrlla-verkostoitumistyökalu
Olemme olleet mukana kehittämässä verkostoitumistyöka-
lua, jonka avulla on mahdollista alkaa verkostoitua jo ennen 
seminaaria. mBrllan avulla voit tutustua seminaarin muihin 
osallistujiin ja sopia verkostoitumistapaamisia seminaarin 
tauoille. Järjestelmä asettaa tapaamiset tiettyihin aikavä-
leihin ja tiettyihin numeroituihin pöytiin. Löydät seminaa-
rialueelta verkostoitumispöydät, jotka on merkitty sivun 10 
karttaan tekstillä ”mBrlla meeting tables.” Seminaarissa hen-
kilöstömme auttaa sinua mielellään missä tahansa mBrllaan 
liittyvissä asioissa. 

1. Luo profiili ja 
määritä kiinnostuksen 
kohteesi

2. Lähetä tapaamis-
kutsuja

3. Tapaa henkilöt 
tapahtumassa paikan 
päällä

Jos olet antanut luvan julkaista tietosi seminaarin osallis-
tujalistalla, olet saanut henkilökohtaisen kirjautumislinkin 
sähköpostiisi. Kirjautumislinkin kautta pääset ennalta luo-
tuun profiiliisi. Kirjauduthan palveluun sähköpostissasi 
olevan linkin kautta. Ellet ole saanut kirjautumistietoja, voit 
kirjautua myös osoitteessa www.mbrlla.com. Kirjautuaksesi 
Nordic Business Forumin mBrlla-sivulle käytä tapahtuma-
koodia NBForum2013.

Business- ja verkostoitumislounas
Business-lounas perjantain lounastauolla on ehkä paras mah-
dollisuus luonnolliseen verkostoitumiseen. Business-lou-
nas on erityinen verkostoitumiskonsepti, jonka kehitimme 
vuonna 2011.

Business-lounaalla on useilla mielenkiintoisilla, semi-
naarissa mukana olevilla yrityksillä omia nimikkopöytiä. 
Nimikkopöydät on mitoitettu 12 henkilölle. Organisaati-
oiden nimikkopöytien lisäksi business-lounaalla on myös 
teemapöytiä. Osallistujat, jotka ovat kiinnostuneita samoista 
aiheista, voivat hakeutua mieleiseensä teemapöytään keskus-
telua ja verkostoitumista varten.

Saat kartan kaikista pöydistä toisen seminaaripäivän 
alussa. Löydät kartan myös verkosta, osoitteessa:
www.nbforum.com/nbf2013/businesslunch 

Business-lounaan kesto on 1,5 tuntia, jotta osallistujilla on 
riittävästi aikaa keskustella ja vierailla useammassakin pöy-
dässä.

Katso lyhyt esittelyvideo business-lounaskonseptista: 
http://www.nbforum.com/videos/businesslunch 

Verkostoitumistarrat
Seminaarin osallistujille jaettavasta nimikyltistä näet osallis-
tujan nimen ja organisaation. Sen lisäksi voit liimata nimi-
kylttiisi verkostoitumistarran, joka kuvaa organisaatiosi toi-
mialaa ja kertoo, millaista yhteistyökumppania tai asiakasta 
etsit. Tämä auttaa sinua löytämään henkilöitä toimialoilta, 
jotka kiinnostavat sinua – ja päinvastoin. Hae henkilökohtai-
nen nimikylttisi ja tarrat infopisteestä. 

Sosiaalinen media
Keskustele seminaarista ja lähetä kysymyksiä juontajalle 
Twitterissä, LinkedInissä ja Facebookissa. Seminaarin hash-
tag-tunniste on #NBForum2013.

VerKosToiTumiNeN semiNaarissa
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viP-Paketti

Seminaarin ViP-Paketti on liSäoSa SeminaariliPPuun ja Se SiSältää 
SeuraaVat:

• ViP-Pre-Seminaari Henkka Hyppösen & Jack WelcHin kanSSa  
keSkiViikkoiltana

• MalcolM GladWellin & ViJay GoVindaraJanin ViP-ValmennuS 
torStaiaamuna

• Parhaat ViP-Paikat SeminaariSaliSSa koko taPahtuman ajan
• ViP-cocktailtilaiSuuS torStai-iltana ja
• ViP Q&a-tilaiSuuS ToM peTersin kanSSa Perjantaina.

ViP cocktailtilaisuus
Torstai-iltana, ensimmäisen täyden seminaaripäivän jäl-
keen VIP-vieraille tarjotaan buffet-illallinen ja arvok-
kaita verkostoitumismahdollisuuksia. Samalla on mah-
dollisuus epämuodolliseen kysymykset & vastaukset 
-keskusteluun Jimmy Walesin kanssa.

ViP Q&A-tilaisuus Tom Petersin kanssa
Tom Peters on elävä johtamisen guru, todellinen legenda. 
Tässä VIP-auditoriossa perjantain business-lounaan 
aikana järjestettävässä osiossa klo 13.40-14.10 sinulla 
on mahdollisuus esittää kysymyksiä Petersille.

Kun tarvitset lisätietoja ViP-paketista
Autamme mielellämme kaikissa VIP-pakettiin liittyvissä 
kysymyksissä. Soita tai lähetä sähköpostia meille koska 
tahansa, +358 20 775 1390 / info@nbforum.com

ViP

ViP-Pre-seminaari
Tänä vuonna päätimme järjestää VIP-
vieraille lisätilaisuuden seminaa-
rin pääpuhujien kanssa. Illan aloittaa 
Henkka Hyppönen valmennuksellaan, 
jonka aihe on Ei ihmeitä inhimillisissä 
toimissa, ja jatkuu puolitoistatuntisella 
keskustelulla Jack Welchin kanssa. 
Tässä keskustelussa Hyppönen ja 
Welch puhuvat voittamisesta, aiheena 
Becoming Number One… Or Two. 
Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää 
myös yleisökysymyksiä. Ohjelma alkaa 
klo 18.15.

Esityksen ja keskustelun jälkeen 
on kevyt illallisbuffet ja verkostoitu-
miskeskustelua muiden VIP-vieraiden 
kanssa.

malcolm gladwellin ja Vijay 
govindarajanin ViP-valmennus
Torstaiaamuna ennen varsinaista semi-
naaria, VIP-vieraille on vielä luvassa 
mielenkiintoista extraa. Puhujina VIP-
valmennuksessa ovat Malcolm Glad-
well ja Vijay Govindarajan.

Aamun ohjelma:
10.00 Ilmoittautuminen auki, verkostoitumista
10.45 Malcolm Gladwell – The New Nexus Between 
Intelligence, Intuition and Information
11.50 Vijay Govindarajan – Three box thinking
12.45 Lounas 

Varsinainen koko yleisön Nordic Business Forum -semi-
naari pääsee vauhtiin pääseminaarisalissa klo 13.40. 
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iltaohjelmasuosituksia vieraille, 
jotka eivät osallistu viP-
cocktailtilaisuuteen

Torstai-illan VIP-cocktailtilaisuuden aikana muille semi-
naarivieraille on tarjolla etuja Jyväskylän keskustan illallis-
paikoissa. Samat edut ovat tarjolla myös seminaarin jälkeen 
perjantaina. Otathan seminaarin nimikylttisi mukaan. Saat 
edut ravintoloissa näyttämällä nimikylttiäsi.

ravintola Vesilinna
Näköalaravintola Jyväskylän Harjulla, Ihantolantie 5 
NBF:n arvio:   
NBF:n arvio hinta-laatusuhteesta:  
Kolmen ruokalajin seminaarimenu ja yllätys 45 €
Varaukset +358 10 439 3000

solo sh Paviljonki / trattoria aukio
Lutakonaukio 10 
NBF:n arvio:  
NBF:n arvio hinta-laatusuhteesta:  
Seminaarivieraille alennukset tietyistä kuohuviineistä, 
illallis- ja buffetmenuista  
Varaukset +358 20 1234 640

scandic Jyväskylä / ravintola colonial
Vapaudenkatu 73 
NBF:n arvio: +
NBF:n arvio hinta-laatusuhteesta:  
Scandicin suositusmenu 22,50 €  
(normaali hinta 28,10 €)
Varaukset +358 14 330 2210

torero
Kauppakatu 35 
NBF:n arvio: + 
NBF:n arvio hinta-laatusuhteesta:  
Kolmen ruokalajin NBF-menu 39 €  
Varaukset +358 10 785 2125

After party perjantaina 27.9.
Kun seminaari on ohi perjantaina 27. syyskuuta, voit jatkaa 
illanviettoa ja vapaata keskustelua klo 21 alkaen London-
yökerhossa. Kun näytät seminaarin nimikylttiäsi, pääset 

iLTaoHJeLmasuosiTuKsia

hotelli alba restaurant 
Ahlmaninkatu 4 
NBF:n arvio: 
NBF:n arvio hinta-laatusuhteesta:  
Kolmen ruokalajin NBF-menu 45 € (normaali hinta 51 €), 
menuun liittyvä viinipaketti 21 €  
Varaukset +358 14 636 311

ravintola ghenghis Khan 
Kauppakatu 39 A, 2. kerros
NBF:n arvio: 
NBF:n arvio hinta-laatusuhteesta:   
Á la carte –10 %
Varaukset +358 14 618 288

ravintola Kissanviikset
Puistokatu 3 
NBF:n arvio:   
NBF:n arvio hinta-laatusuhteesta: 
Lankkupihvi –10 %
Varaukset +358 10 666 5150. Info: Ravintola on lähes 
täynnä torstaille, vapaita paikkoja löytyy perjantaille.

ravintola Pöllövaari
Yliopistonkatu 23 
NBF:n arvio:  
NBF:n arvio hinta-laatusuhteesta:  
Aterian kanssa lasi kuohuviiniä veloituksetta.
Varaukset +358 14 333 900. Info: Ravintola on lähes 
täynnä torstaille, vapaita paikkoja löytyy perjantaille.

Figaro restaurant & Winebistro
Asemakatu 4    
NBF:n arvio: 
NBF:n arvio hinta-laatusuhteesta: 
Erikoistarjouksia viineistä ja tapas-annoksista.
Varaukset +358 20 766 9810. Info: Ravintola on lähes 
täynnä torstaille, vapaita paikkoja löytyy perjantaille.

aamuliikuntamahdollisuus
Jotta voisit saada koko seminaarista parhaan mahdollisen 
hyödyn, olemme yhdessä Funky Fitin ja PranaYogan kanssa 
järjestäneet veloituksettoman aamuliikuntamahdollisuuden 
torstaille ja perjantaille.

Torstaiaamuna klo 8.30–9.15 ja perjantaiaamuna klo 7.00 
-7.45 sinulla on mahdollisuus kokeilla valitsemiasi liikunta-
muotoja ja sytyttää liekkisi tulevaa seminaaripäivää varten. 
Tuothan omat liikuntavarusteesi. 

Osallistujien enimmäismäärä jokaisessa ryh-
mässä on noin 15. Ryhmät täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä. Voit ilmoittautua sähköpostilla osoit-
teeseen info@nbforum.com. Kerro mihin ryhmään ja 
mille päivälle (vai molemmille) haluat ilmoittautua: 

Funky Fitin kahvakuulaharjoittelu: Kahvakuula on 
hauska ja tehokas harjoitus, joka sopii sekä miehille että 
naisille. Kahvakuulaharjoittelu on monipuolista, ja jopa 
lyhyt harjoitus voi olla hyödyllistä koko keholle. Kahva-
kuula tekee hyvää tasapainolle, koordinaatiolle ja kunnolle. 
Osallistuminen tähän ryhmään ei vaadi aiempaa kokemusta. 

Funky Fitin cross training: Tämä vaihtoehto nostaa 
pulssisi korkealle ja voit olla varma, että hikoilet. Cross 
training sopii jokaiselle, joka haluaa antaa harjoittelulle 
100 %. Harjoittelu sisältää juoksua, hyppelyä ja oman 
kehon tai lisäpainojen käyttöä. Aiempaa kokemusta ei vaa-
dita, koska jokainen voi harjoitella itselleen sopivimmalla 
tavalla. Tämä harjoittelu parantaa lihaskuntoa ja kestävyyttä. 

PranaYogan YinYoga: YinYoga harjoitus sopii kaikille 
lajista kiinnostuneille. Harjoitus tehdään rauhallisesti, koh-

distaen huomion erityisesti selän- ja lannerangan liikkuvuu-
teen. YinYoga harjoitus tehdään normaalissa huoneenläm-
mössä. Pitkien venytysten vaikutuksesta saamme lisättyä 
kehoon kokonaisvaltaista liikkuvuutta. YinYoga harjoitus 
on lempeä, mutta virkistävä harjoitus keholle ja mielelle. 

PranaYogan HotYoga: Harjoituksen aluksi herättelemme 
kehoa dynaamisilla, voimaa lisäävillä liikkeillä. Harjoituksen 
lopussa tehdään myös restoratiivisia, liikkuvuutta lisääviä 
harjoitteita. Aamutunneilla lämmitämme salin n.+35ºC läm-
pötilaan. Lämmön vaikutuksesta lihakset lämpenevät nope-
ammin ja aineenvaihdunta voimistuu. Aamuharjoitus antaa 
loistavan lähdön tehokkaalle päivälle.

Jokaisen liikuntavaihtoehdon kesto on noin 45 minuuttia.

MITÄ? Veloitukseton Funky Fitin tai PranaYogan ohjaama 
aamuliikunta 
 
MISSÄ? Funky Fitin harjoitukset SATS Jyväskylässä, 
Hannikaisekatu 20 (rautatieasema, 3. kerros); PranaYogan 
harjoitukset osoitteessa PranaYoga, Yliopis-
tonkatu 30. 
 
MILLOIN? Torstaiaamuna klo 8.30–9.15 ja 
perjantaiaamuna klo 7.00–7.45 
 
KUINKA ILMOITTAUDUT ? Lähetä 
sähköpostia osoitteeseen info@nbforum.
com. Ilmoitathan myös mihin ryhmään 
haluat osallistua.

sisään veloituksetta ennen klo 23, ja voit ohittaa jonot koko 
illan ajan. Saat lasillisen kuohuviiniä näyttämällä nimikylt-
tiäsi, jos saavut ennen klo 23.
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Post-seminaaritilaisuus 28.9.
Olemme yhteistyökumppaniemme Novetoksen ja Intotalon 
kanssa järjestäneet mahdollisuuden syventää seminaarissa 
oppimiasi asioita dialogin avulla. Tutkimuksen mukaan ver-
taiskeskustelu on yksi tehokkaimmista tavoista oppia. 

Tämä veloitukseton post-seminaaritilaisuus järjestetään 
hyvin nukutun yön jälkeen lauantaina 28. syyskuuta klo 
10-13. Tilaisuudessa on viisi keskusteluryhmää, joihin jokai-
seen sopii enintään 20 osallistujaa. Post-seminaaritilaisuuden 
jälkeen voit halutessasi jatkaa verkostoitumista iltapäivällä 
saunassa.

Ilmoittaudu post-seminaaritilaisuuteen sähköpostitse 
info@nbforum.com viimeistään 7.9.2013. 

Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ole 
ystävällinen ja kerro meille mihin ryhmään haluat osallistua. 
Suurin osa ryhmistä on suomenkielisiä, mutta kerro meille 
silti haluatko mieluummin suomen- vai englanninkieliseen 
ryhmään. Post-seminaaritilaisuus järjestetään Jyväskylän 
Paviljongissa ja viereisissä rakennuksissa. Ryhmät kokoon-
tuvat Paviljongin kongressisiiven aulassa klo 10.00. 

PosT-semiNaari

Ollis Leppänen & Antti Neuvonen: 
Myynnin johtaminen

Markus Pessi & Paula Kirjavainen: 
Itsensä johtaminen

Jari Junkkari & Timo Hyväri: 
Sosiaalinen media

Makke Leppänen & Päivi Partanen: 
Innovaation johtaminen

Satu Vainio & Hessu Pajunen: 
Valmentava johtaminen

Keskusteluryhmät ja aiheet

http://siirry.fi/rR
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Post-seminaari verkossa
Tarjoamme yhdessä Intotalon kanssa tänä vuonna esimmäistä 
kertaa post-seminaarimahdollisuuden myös verkossa. Tämä 
online-post-seminaari tarjoaa sinulle mahdollisuuden jat-
kaa keskustelua Nordic Business Forum 2013 -seminaarin 
aiheista ja jakaa ideoita muiden seminaariin osallistuneiden 
kanssa. Post-seminaariohjelma käynnistyy kuukausi semi-
naarin jälkeen, marraskuussa 2013.

Kuten Ollis Leppänen, Intotalon toimitusjohtaja kuvailee: 
“Mikäli jäät seminaarin jälkeen yksin uusien ideoiden kanssa, 
online-post-seminaari voi olla sinulle todella hyödyllinen. Se 
auttaa sinua siirtämään uudet ideasi käytäntöön.” 

 
Neliviikkoisen NBF-postseminaarin teemat
Viikko 1: Itsensä johtaminen
Viikko 2: Innovaation johtaminen
Viikko 3: Myynnin johtaminen
Viikko 4: Valmentava johtaminen

Kunkin viikon online-tapaaminen koostuu Nordic Business 
Forum 2013 -seminaarin videosta ja intensiivisestä online- 
pienryhmäkeskustelusta. 

 

Mitä tarvitsen osallistuakseni?
• Halua jakaa omia ideoita ja kokemuksia muiden 

NBF-seminaarin osallistujien kanssa
• Tietokone tai tablet-tietokone, jossa on internet-yhteys
• Viikottain 2 tuntia aikaa videota ja online-keskustelua 

varten 

Online-keskusteluryhmistä kolme pidetään suomeksi ja 
yksi englanniksi. Keskusteluja vetävät Intotalon kokeneet 
valmentajat Makke Leppänen, Timo Hyväri and Ollis Lep-
pänen. 

Post-seminaariohjelmassa on neljä ryhmää, joiden 
tapaamiset ovat joka viikko samaan aikaan. Voit valita 
itsellesi sopivimman viikottaisen ajankohdan. Osallistuminen 
edellyttää sitoutumista kaikkiin neljään kontaktiajankohtaan.

Ryhmä 1 (FIN): maanantaisin klo 15 
 (4.11., 11.11., 18.11. & 25.11.)
Ryhmä 2 (FIN): maanantaisin klo 18 
 (4.11., 11.11., 18.11. & 25.11.)
Ryhmä 3 (FIN): tiistaisin klo 15 
 (5.11., 12.11., 19.11. & 26.11.)
Ryhmä 4 (ENG): tiistaisin klo 18 
 (5.11., 12.11., 19.11. & 26.11.)
 

NBF online-post-seminaari on veloitukseton neljän viikon
kokeilu-ohjelma.

Osallistujien määrä on rajoitettu. Ilmoittaudu sähköpos-
tilla info@nbforum.com ja kerro mihin ryhmään haluaisit 
osallistua. 

PosT-semiNaari VerKossa

http://siirry.fi/rS
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seminaarin jälkimateriaali

Videokooste seminaarista
Julkaisemme ensimmäisen videokoosteen noin viikon kulut-
tua seminaarista. Se on omiaan tuomaan mieleen hyviä muis-
toja tapahtumasta.

Seminaarin yhteenveto online-lehtenä
Tuotamme yhteenvedon kaikista seminaariesityksistä online-
lehdeksi. Lehti on valmis noin kuukauden kuluttua seminaa-
rista. Lähetämme sähköpostiisi linkin, jolla pääset lukemaan 
lehden.

Puhujien esitykset videogalleriassamme
Tuotamme videoleikkeitä seminaarin esityksistä puhujien 
toivomissa rajoissa. Olemme havainneet, että tällaiset videot 
ovat erittäin arvokkaita kertauksia tapahtumastamme. Usein 
videoista voi jopa löytää aiemmin huomaamatta jääneitä 
uusia ideoita esityksistä.

Julkaisemme videot videogalleriassamme osoitteessa 
www.nbforum.com/videos. Lisäämme uutta sisältöä galleri-
aamme säännöllisesti.

Post-seminaaritilaisuudet
Yhteistyökumppaniemme Novetoksen ja Intotalon kanssa 
olemme järjestäneet veloituksettomia post-seminaaritilai-
suuksia sekä fyysisesti että verkossa. Lue lisää tämän lehden 
sivulta 18. Post-seminaariryhmät täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä.

Nordic Business Forumin kuukausikirje
Nordic Business Forumin kuukausikirje on inspiroiva ja ide-
oita herättävä sähköpostijulkaisu kerran kuussa. Joka kuu-
kausi kirjeessä on eri teema, ja kirjeen sisältö – blogit ja 
videot – keskittyvät kyseiseen teemaan. 

Kuukausikirje on veloitukseton. Tilaa oma kuukausikir-
jeesi osoitteessa www.nbforum.com/monthlyletter

Blogi
Nordic Business Forumin blogi keskittyy julkaisemaan artik-
keleita, jotka kehittävät liiketoimintaosaamista tai stimuloivat 
yrittäjähenkistä toimintaa. Blogista löydät artikkeleita muun 
muassa myynnistä, taloudesta, yrittäjyydestä ja johtamisesta. 
Blogissa voit myös osallistua keskusteluihin kirjoitusten tee-
moista.

semiNaariN JÄLKeeN

WECONOMY 
brings sustainable growth to Finnish companies while solving poor communities’ 
social, economic and ecological challenges. 

Weconomy Start is a global innovation program for Finnish companies and 
entrepreneurs in search for new paths towards sustainable growth. It’s coordinated 
by World Vision Finland, in cooperation with Aalto University and Finpro.

World Vision Finland (WVF) is a Christian humanitarian organization working 
to create a lasting positive change in the lives of children. WVF is part of World 
Vision International, one of the leading development organizations and world’s 
biggest child sponsorship organization.

Can WECONOMY boost Finnish entrepreneurship and save the world with sustainable business?
Please join us for the panel discussion on 

How Finnish companies can find new business
and change the world for a better place.

Welcome to challenge the panelists with your questions and comments in
A3 Wolmar auditorium at 1:40-2:10 PM on Friday, September 27th 2013. 

Meet us also at World Vision / Weconomy stand: 509

Paola Suhonen,
designer and World Vision ambassador 

Jaana Jalonen, entrepreneur, member of Espoo 
City Council and World Vision sponsor 

Esa Mäki, CEO of Biolan,
a company participating in Weconomy Start

”I want to do good through 
my work and inspire women 
entrepreneurs in developing 
countries.”

”With Weconomy we can find real busi-
ness opportunities in nutrients recycling 
and organic farming, while improving 
living conditions in poor communities.”

”I want to encourage companies 
and individuals to take 
responsibility for helping people 
living in poverty.” Pa

ne
lis

ts
:

with business
Saving the world

http://siirry.fi/rT
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kuljetukset
Jotta saapuminen seminaariin olisi mahdollisimman helppoa, 
alkamis- ja päättymisajat on suunniteltu niin, että ne sopivat 
lento- ja juna-aikatauluihin täydellisesti. Jyväskylän Pavil-
jonki sijaitsee aivan Jyväskylän rautatieaseman vieressä, 
joten junalla saapuminen on erityisen helppoa.

Saapuminen keskiviikkona tai torstaina
ViP-vieraat (pre-seminaari keskiviikkona klo 18.15)
junalla

• Pendolino 89 Helsingin ja Turun suunnasta 
saapuu Jyväskylään klo 17.43

• Intercity 917 Turun suunnasta saapuu Jyväskylään 
16.36

• Juna 928 Kuopion suunnasta saapuu Jyväskylään 
klo 16.09

lentokoneella
• Flybe Helsingistä Jyväskylään: lähtö klo 16.15 – 

saapuminen klo 17.05
Tikkakosken lentokentältä on bussikuljetus 
Paviljonkiin. Bussimatkan arvioitu kesto on 20 
minuuttia.

muut vieraat (seminaari alkaa torstaina lounaalla klo 
12.30, ilmoittautuminen aukeaa klo 11.00)
junalla

• Intercity 905 Helsingin, Turun ja Tampereen 
suunnasta saapuu Jyväskylään klo 10.36

• InterCity2 85 Helsingin, Turun ja Tampereen 
suunnasta saapuu Jyväskylään klo 12.39

• InterCity 916 Kuopion suunnasta saapuu Jyväsky-
lään klo 10.13

• InterCity 922 Kuopion suunnasta saapuu Jyväsky-
lään klo 13.09 (tiukka aikataulu lounaalle)

lentokoneella
• Flybe Helsingistä Jyväskylään: lähtö klo 10.05 — 

saapuminen klo 10.55
• Tilauslento Tallinnasta: lähtö 10.45 — saapumi-

nen klo 11.45
Tikkakosken lentokentältä on bussikuljetus 
Paviljonkiin. Bussimatkan arvioitu kesto on 20 
minuuttia.

lähtö perjantaina (seminaari päättyy perjantaina 
noin klo 18.30)
junalla

• InterCity 934 Helsingin, Turun ja Tampereen 
suuntaan lähtee Jyväskylästä klo 19.16

• InterCity 921 Kuopion suuntaan lähtee Jyväsky-
lästä klo 18.55 

lentokoneella
• Flybe Jyväskylästä Helsinkiin: lähtö klo 20.00 — 

saapuminen klo 20.45
Pääset Tikkakosken lentokentälle järjestämällämme 
bussikuljetuksella helposti. Lentokenttäbussi lähtee 
Paviljongilta klo 19.00.

 
Varaa lennot osoitteessa www.flybe.com ja junaliput osoit-
teessa www.vr.fi 

Saapuminen ja lähtö omalla autolla
Paviljonkiin saapuminen omalla autolla on myös 
helppoa. Paviljonki on valtatien 9/E63 vieressä. 

Paras paikka pysäköidä on Paviljongin P1, P2 tai P3 autohalli. 
Parkkitaloja pyörittävä Jyväs-Parkki Oy veloittaa pysäköin-
nistä 10 euroa/vuorokausi.

Kartta 
Paviljongin piha-alue on vastikään valmistunut hotellin ja 

sataman rakennustyömaan jäljiltä. Kartasta näet ajo-ohjeet 
seminaaripaikalle.

VIP-tilaisuuden sisäänkäynti keskiviikkoiltana ja torstai-
aamuna on “Kongressi” tai “Lutakonaukio”. Kun kaikki osal-
listujat saapuvat torstaina puolen päivän aikaan, myös ”Uno 
Savolan katu” on käytössä.

Kun tulet rautatieasemalta tai keskustasta kävelysiltaa 
pitkin, saavut kätevästi suoraan Kongressi-sisäänkäynnille.

KuLJeTuKseT

Secure Funding and Manage Risks
– Nordea Corporate 360o

Nordea Corporate 360° is a new service concept for medium-sized and 
large companies. We will help you to manage your financial risks, liquidity 
and cash reserves. You can concentrate on your core business.

Read more: www.nordea.fi/corporate360

(in Finnish)

http://siirry.fi/rU
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majoitus jyväskylässä
Nordic Business Forum 2013 myytiin loppuun jo helmi-
kuussa ja suurin osa Jyväskylän hotelleista on täynnä. Päi-
vitämme tietoa jäljellä olevasta majoituskapasiteetista verk-
kosivuillamme osoitteessa www.nbforum.com/2013/hotels. 

Tässä vaiheessa suosittelemme etsimään vapaita huoneita 
osoitteessa www.booking.com tai ottamaan yhteyttä Himo-
sLomiin. Olemme järjestäneet veloituksettoman bussikulje-
tuksen Himoksen ja seminaaripaikan välille.

maJoiTus

HimosLomat:  
+358 20 711 9230 tai himosholiday@himosholiday.com

Kun varaat majoitusta, käytä varauskoodia “Nordic Busi-
ness Forum”.

Ota yhteyttä jos tarvitset apua majoituksen löytämiseen 
seminaarin ajaksi. Autamme mielellämme! Tavoitat meidät 
sähköpostitse osoitteessa info@nbforum.com tai puhelimitse 
+358 20 775 1390.

shuttle bus -palvelu  
etäisiin hotelleihin
Suurin osa Jyväskylän hotelleista on lyhyen kävelymatkan 
päässä Paviljongista. Olemme järjestäneet veloituksettoman 
shuttle bus -palvelun kolmeen hieman etäämpänä sijaitsevaan 
hotelliin.

Shuttle bus aikataulu
Keskiviikko 25.9. 
• 23.00 Paviljonki – Spa Hotel Peurunka
• 23.00 Paviljonki – Spa Hotel Rantasipi Laajavuori
• 23.00 Paviljonki – Himos Holiday

Torstai 26.9.
• 09.40 Himos Holiday – Paviljonki
• 09.50 Spa Hotel Peurunka – Paviljonki
• 10.10 Spa Hotel Rantasipi Laajavuori – Paviljonki

• 20.10 Paviljonki –  Spa Hotel Rantasipi Laajavuori
• 20.10 Paviljonki – Spa Hotel Peurunka
• 20.10 Paviljonki – Himos Holiday

• 22.30 Paviljonki – Himos Holiday
• 22.30 Paviljonki – Spa Hotel Rantasipi Laajavuori
• 22.30 Paviljonki – Spa Hotel Peurunka
• 00.00 Paviljonki – Spa Hotel Peurunka
• 00.00 Paviljonki – Spa Hotel Rantasipi Laajavuori
• 00.00 Paviljonki – Himos Holiday

Perjantai 27.9.
• 07.50 Himos Holiday – Paviljonki
• 08.00 Spa Hotel Peurunka – Paviljonki
• 08.15 Spa Hotel Rantasipi Laajavuori – Paviljonki

• 19.00 Paviljonki – Spa Hotel Rantasipi Laajavuori
• 19.00 Paviljonki – Spa Hotel Peurunka
• 19.00 Paviljonki – Himos Holiday

Lauantai 28.9.
• 09.00 Himos Holiday - Paviljonki
• 09.15 Spa Hotel Peurunka - Paviljonki
• 09.30 Spa Hotel Rantasipi Laajavuori - Paviljonki

CO2 Teho EU-yhdistetty Autoveroton Arvioitu Kokonais- Vapaa autoetu Käyttöetu
g/km kW/hv kulutus hinta (alv 24 %) autovero hinta €/kk €/kk
99 164/220 4,3 l/100 km 37.100 € 6.828,55 € 43.928,55 € 845 650

LEXUS IS 300h -mallisto alkaen

Myynti: LEXUS KAIVOKSELA, Vanha Kaarelantie 31, Vantaa. Puh. 010 851 8200. www.lexus.fi 

UUSI LEXUS IS 300h. 
Lexus on luotu tekemään vaikutus voimakkaalla 
suorituskyvyllä, alhaisilla päästöillä ja ensiluok-
kaisella ajettavuudella. Kokemuksen huipentaa 
ainutlaatuinen palvelumme – tervetuloa kokemaan se itse.

CREATING 
AMAZING

nimi on ANNA
ja tehtäväni on auttaa YRITYSTÄSI 
KASVAMAAN. Jyväskylän seudulla 
se onnistuu.

Kun mietit yrityksesi toiminnan 
laajentamista Suomessa, soita 
Annalle. Hän osaa kertoa 
sinulle saman tien, miksi 
Jyväskylään tuleminen on 
järkevää.

Anna Etkalo
Sijoittumispalvelut
040 559 2091
anna.etkalo@jykes.fi

Lue lisää: htjyvaskyla.fi
     jykes.fi

MIKSI JYVÄSKYLÄN SEUDULLE?
Jyväskylästä löytyy huippuosaajia ja 
soveltuvaa toimitilaa.

Jykesin kautta saat kontaktit myös 
valtakunnanrajojen ulkopuolelle.

Perheesi viihtyy seudulla. Jyväskylä on 
tutkitusti turvallinen paikka asua ja hyvä 
ympäristö lapsille kasvaa. 

1
2
3

http://siirry.fi/rV
http://siirry.fi/rW
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live stream lehdistötilasta
Tänä vuonna lähetämme seminaarin lehdistötilaisuudet 
suorana videovirtana internet-sivuillamme osoitteesessa  
www.nbforum.com/livestream. Kaikki seminaarin esiintyjät 
tapaavat lehdistön lehdistötilassa. Ne, jotka eivät voi osallis-
tua seminaariin, voivat seurata tätä suoraa lähetystä. Suoran 
lähetyksen moderoi suomalainen journalisti ja juontaja Lotta 
Backlund.

Jos sinulla on ystäviä tai työtovereita, joita mahdollisesti 
kiinnostaa mitä seminaarissa tapahtuu, lähetä livestream-
linkki heille. Lähetysten ajantasainen aikataulu löytyy osoit-
teesta www.nbforum.com/livestream

Keskiviikko 25.9.
21.30–21.50: esittely + haastatteluja VIP-pre-seminaarista

LiVe sTream

Investment advice | Taxation | Family law | Heritage planning | Insurance investment

P
ho

to
: S

ca
np

ix

Manage your wealth. We will provide you with
• a personal Private Banker
• a team of specialists you need, including portfolio 

managers, brokers, specialised lawyers and  
insurance experts

• a financial plan tailored for you and your family.

Technology moves fast. New tools are changing the way we live 
and impacting the economy and its workings. At Nordea Private 
Banking we keep a close eye on these changes which transform 
the investment environment.

We welcome you as our client. Book an appointment for a 
personal discussion by calling 08001 98989.

How does this matter to you?

St Peter’s Square, the Vatican City
13 March, 2013
As the new Pope speaks from the balcony of St. Peter´s  
Basilica, the crowd records it with their smart phones and tablets.

Read more:
nordeaprivatebanking.fi/vaikutus  
(in Finnish)

www.nbforum.com/livestream

Torstai 26.9.
15.20–16.00: esittely seminaarin avauksesta + livenä leh-

distötilasta Malcolm Gladwell
18.05–18.40: lehdistötilassa Vijay Govindarajan & Lynda 

Gratton
20.05–20.35: lehdistötilassa Jimmy Wales & Suzy Welch + 

haastatteluja seminaarialueelta

Perjantai 27.9.
10.35–11.10: lehdistötilassa Alf Rehn & Petri Parvinen
13.10–13.40: lehdistötilassa Tom Peters + haastatteluja 

seminaarialueelta
16.30–17.00: lehdistötilassa Alexander Stubb &  

Jari Sarasvuo
18.40–19.10: lehdistötilassa Jack Welch & seminaarin 

järjestäjät

HUOM! Muutokset lähetysaikatauluun ovat mahdollisia.

http://siirry.fi/rX
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malcolm gladwell
Aihe: David and Goliath – Why 
Do Underdogs Succeed So 
Much More Than We Expect?;  
Aihe VIP-valmennuksessa: The 
New Nexus Between Intelligence, 
Intuition and Information
Malcolm Gladwell on kanadalai-
nen journalisti ja bestseller-kirjai-
lija, jolla on erityinen kyky tehdä 
sosiaalitieteiden uusista ideoista 

ymmärrettäviä, käytännöllisiä ja arvokkaita sekä liike-elä-
mälle että elämään ylipäätänsäkin. Hän on menestynyt niin 
hyvin, että vuonna 2005 Time-lehti nimesi hänet yhdeksi 
maailman sadasta vaikutusvaltaisimmasta ihmisestä. Foreign 
Policy valitsi Gladwellin Top 100 Global Thinkers -listalle 
vuonna 2009 ja 2010, ja hän on tuoreimmalla Thinkers 50 
-listalla sijalla 10. Kaiken tämän lisäksi Newsweek valitsi 
Gladwellin “Top 10 New Thought Leaders of the Decade” 
-listalle.

Gladwell on bestsellerien What the Dog Saw, Outliers, 
Blink ja The Tipping Point kirjoittaja. Kirjoja on myyty mil-
joonia ympäri maailman. Gladwell on myös yksi The New 
Yorker -lehden vakituisista kirjoittajista.

Hiljattain Gladwell äänestettiin HR-lehden yhdeksi vai-
kuttavimmista kansainvälisistä ajattelijoista. Tämä kunnia 
tunnustaa tekijät ja ajattelijat, joilla on suurin vaikutus ihmis-
strategioihin.

Nordic Business Forum 2013 -seminaarissa Gladwell 
puhuu tuoreeltaan aiheesta David and Goliath – Why Do 
Underdogs Succeed So Much More Than We Expect? Hän 
julkaisee lokakuussa uutuuskirjan samasta aiheesta. VIP-val-
mennuksessa torstaiaamuna Gladwellin aiheena on The New 
Nexus Between Intelligence, Intuition and Information.

lynda gratton
Aihe: Hot Spots and High Energy  
– Collaborative teams
Lynda Gratton on London Busi-
ness Schoolin johtamisen profes-
sori, liikkeenjohdonkonsultti ja 
kirjailija. Hänen ajatuksensa eivät 
ole jääneet huomaamatta – vuonna 
2011 The Times nosti hänet maa-
ilman johtavien business-ajatteli-
joiden top 15 -listalle. The Finan-

cial Times valitsi hänet business-ajattelijaksi, joka kaikkein 
todennäköisimmin saa aikaan suuren muutoksen seuraavan 
vuosikymmenen aikana. Viimeisimmällä maailman johtavien 
business-ajattelijoiden Thinkers 50 -listalla Gratton arvioitiin 
sijalle 12.

Gratton on perustanut “Hot Spots” -liikkeen. Liike 
perustuu Grattonin ajatuksiin innovaatioiden ja energian tuo-
misesta organisaatioihin, ja liike on levinnyt ympäri maa-
ilman kansainvälisiin yrityksiin kuten Fujitsu, Philips ja Uni-
lever. Lisäksi Gratton on työskennellyt tutkijana Singaporen 
valtiolle selvittääkseen ja vahvistaakseen innovaatioiden ja 
tiimien suorituskykyä Singaporessa. Lynda Gratton on kir-
joittanut 7 kirjaa. Hänen viimeisin kirjansa The Shift voitti 
Japanissa vuoden business-kirja palkinnon vuonna 2013.

Nordic Business Forum 2013 -seminaarissa Grattonin 
aiheena on Hot Spots and High Energy – Collaborative teams.

Vijay govindarajan
Aihe: Reverse Innovation 
Aihe VIP-valmennuksessa: Three 
Box Thinking 
Vijay Govindarajan on intialainen 
kansainvälisen liiketoiminnan 
professori Dartmouth Collegessa. 
Hän on tullut tunnetuksi yhtenä 
maailman johtavista liiketoimin-
tastrategioiden ja innovaatioidan 
asiantuntijoista. Govindarajan on 

työskennellyt läheisesti General Electricin kanssa ja toimi-
nut GE:n johtavana innovaatiokonsulttina. Govindarajanin 
ja GE:n pääjohtajan Jeff Immeltin kirjoittama artikkeli 
käänteisestä innovaatiosta sai osakseen sellaista huomiota, 
että Harvard Business Review arvioi artikkelin konseptin 
yhdeksi vuosikymmenen kymmenestä suuresta ideasta. 
Maailman johtavien business-ajattelijoiden Thinkers 50 -lis-
talla Govindarajan on sijoitettu kolmanneksi.

Vijay on haastanut maailman yritysjohtajien kärjen stra-
tegista ajattelua asiakkainaan muun muassa Coca-Cola, GE, 
IBM ja Sony. Vijay on usein pääpuhuja maailman johtavissa 
business-seminaareissa, ja vuonna 2013 hänen mullistavia 
ajatuksiaan on mahdollisuus kuulla myös Nordic Business 
Forumissa.

Nordic Business Forum 2013 -seminaarissa Govinda-
rajan puhuu kuuluisasta konseptistaan Reverse Innova-
tion. VIP-valmennuksessa torstaiaamuna Vijayn aihe on 
Three Box Thinking. Tämä VIP-valmennuksen puheen-
vuoro tulee valaisemaan Reverse Innovation -mallin taustaa. 

Suzy Welch
Aihe: Getting Unstuck  
with 10-10-10 
Suzy Welch on yhdysvaltalainen 
bestseller-kirjailija, televisiokom-
mentaattori ja business-journalisti. 
Hän valmistui Harvard Business 
Schoolista luokkansa parhaiden 5 
prosentin joukossa. Valmistumi-
sensa jälkeen Welch työskenteli 
useita vuosia Bain & Compan-

yssa, kunnes hänet nimitettiin yhden maailman arvostetuim-
man business-julkaisun, Harvard Business Review -lehden 
päätoimittajaksi. 

Suzy on kirjoittanut johtamisesta, muutoksesta, luovuu-
desta ja henkilöstöjohtamisesta. Yhdessä aviomiehensä Jack 
Welchin kanssa Suzy on kirjoittanut kansainvälisen best-
seller-kirjan Winning, ja yksin kirjan 10-10-10: A Fast and 
Powerful Way to Get Unstuck in Love, at Work, and with Your 
Family. Suzy on kirjoittanut myös julkaisuihin kuten Busi-
nessWeek ja  The Wall Street Journal.

Nordic Business Forum 2013 -seminaarissa Suzy Welch 
tarjoaa seminaarivieraille erittäin hyödyllisen itsensä johta-
misen konseptin. Hänen aiheensa on Getting Unstuck with 
10-10-10.
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Petri Parvinen
Aihe: Myynnin psykologia myynti-
johtajan työkaluna 
Aalto-yliopiston professori Petri 
Parvinen on Suomen ensimmäi-
nen ja ainoa myynnin johtamisen 
professori. Parvinen on työs-
kennellyt yli 150 organisaation 
kanssa, ja työskentelee kansainvä-
lisesti myös yrittäjänä, myyjänä ja 
konsulttina. Parvinen on vaikut-

tava puhuja, ja hän on kirjoittanut kirjan Marketing Spirit. 
Parvinen julkaisee pian seuraavan kirjan, joka käsittelee 
myynnin psykologiaa – aihetta, josta hän puhuu Nordic 
Business Forum 2013 -seminaarissa: Myynnin psykologia 
myyntijohtajan työkaluna.

PuHuJaesiTTeLYT

henkka hyppönen
Aihe pre-seminaarissa:  
Ei ihmeitä inhimillisissä toimissa 
Henri Hyppönen on tunnettu ja 
arvostettu yrittäjä (Van Der Media 
2001-2005, Funck Helsinki 2011- 
ja Bisnesprojektitoimisto Työ & 
Tulos 2013-), yritysvalmentaja 
ja mediapersoona. Useat tuntevat 
hänet suomalaisista viihdeohjel-
mista kuten Hyppönen-Enbuske 

Experience ja Hyvät ja huonot uutiset. Hyppönen aloitti 
uransa radiossa ja siirtyi televisioon ennen kuin hänestä tuli 
kirjailija ja yritysvalmentaja. Hän on erinomainen esiin-
tyjä, joka tarjoaa arvokkaita oppeja liiketoiminnan parissa 
työskentelevälle yleisölle. Hyppönen on kirjoittanut useita 
kirjoja, joista viimeisin on Nautitaan raakana.

Seminaarin VIP-pre-seminaarissa Henkka Hyppösen 
aiheena on Ei ihmeitä inhimillisissä toimissa. Hän toimii 
myös Jack Welchin dialogikumppanina keskiviikkona VIP-
pre-seminaarissa ja perjantaina seminaarissa. Torstaina Hyp-
pönen toimii Jimmy Walesin dialogikumppanina hänen 
puheensa jälkeen.

jimmy Wales
Aihe: The Power of Social Media
Jimmy Wales on yhdysvaltalainen 
IT-yrittäjä ja Wikipedian sekä 
Wikian perustaja. Ennen vaikut-
tavaa IT-uraansa Wales työskenteli 
rahoitusalalla futuureiden ja opti-
oiden parissa. Walesin hankkeiden 
menestyksen johdosta Time-le-
hti valitsi hänet yhdeksi maail-
man merkittävimmistä ihmisistä 

vuonna 2006. Lisäksi samana vuonna Forbes rankkasi hänet 
sijalle 10 The Web Celebs 25 -listalle. 

Wales kuvaa hänen visiotaan Wikipediasta näin: “Kuvit-
tele maailma, jossa planeetan jokaiselle ihmiselle on annettu 
vapaa pääsy koko ihmiskunnan tietomäärään. Juuri sitä me 
teemme.” Nykyään Wikipedia on yksi käytetyimmistä tieto-
lähteistä maailmassa ja yksi suosituimmista internet-sivus-
toista.

Nordic Business Forum 2013 -seminaarissa Walesin 
aiheena on The Power of Social Media. Walesin puheen jat-
keena nähdään Walesin ja Henkka Hyppösen teemaa ja Wiki-
pedian menestysreseptejä syventävä keskustelu.

Alf rehn
Aihe: Saving Innovation from 
Itself 
Alf Rehn on Åbo Akademin orga-
nisaation ja johtamisen professori, 
kirjailija ja suosittu puhuja. Hänen 
akateemisten saavutustensa lisäksi 
Rehn on myös mainostoimisto 
Satumaan hallituksen puheenjoh-
taja ja useiden muiden organisaa-
tioiden hallitusten jäsen.

Vuosina 2009 ja 2011, The Thinkers 50 nimesi Rehnin 
Guru Radar -listalle yhdeksi nousevista businessajattelijoista. 
Vuonna 2012 Nordic Business Report sijoitti hänet Finnish 
Thinkers 20 -listalla sijalle 3. Rehn on kirjoittanut kirjan Vaa-
ralliset ideat, jota on käännetty useille eri kielille.
Nordic Business Forum 2013 -seminaarissa Rehnin aihe on 
Saving Innovation from Itself.
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Alexander Stubb
Aihe: The Art of Going Interna-
tional 
Alexander Stubb on Suomen 
Eurooppa- ja ulkomaankauppa-
ministeri, joka tunnetaan erin-
omaisena puhujana ja aktiivisena 
viennin edistäjänä. Stubbilla on 
filosofian tohtorin tutkinto kan-
sainvälisestä politiikasta, ja hän 
on aiemmin työskennellyt Suo-

men ulkoministerinä, professorina ja Euroopan komission 
puheenjohtajan neuvonantajana. Stubb tunnetaan intohimoi-
sena urheilijana, joka osallistuu säännöllisesti jopa triath-
lon-kilpailuihin. Stubb on toiminut monelle Suomalaiselle 
asenteensa kanssa hyvänä esimerkkinä. Vuonna 2009 Stubb 
valittiin positiivisimmaksi suomalaiseksi.

Nordic Business Forum 2013 -seminaarissa ministeri 
Stubb puhuu aiheesta The Art of Going International.

PuHuJaesiTTeLYT

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

AVANCE-JOHTAMISKOULUTUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON
KAUPPAKORKEAKOULU

www.jyu.fi/mba Avance Executive Education

Avance Executive MBA programme:  
your path to success
 § Customised
 §  Flexible
 §  Strong focus on networks and interaction

Contact us to receive a tailored proposal for your EMBA curriculum!

More information at www.jyu.fi/avance
helene.eriksson@jyu.fi, +358 400 777 054

Tom Peters
Aihe: Excellence: Continuing the 
Search 
Tom Peters on yhdysvaltalainen 
business-ajattelija ja kirjailija, 
jonka käsialaa on muun muassa 
In Search of Excellence -kirja. 
Vuonna 1999 NPR listasi kyseisen 
kirjan yhdeksi vuosisadan kol-
mesta parhaasta business-kirjasta, 
ja iso-britannialaisen Bloomsbury 

Publishingin tekemän kyselyn mukaan kirja on kaikkien 
aikojen paras business-kirja. Se on yksi kaikkien aikojen 
eniten ja laajimmin myydyistä business-kirjoista. 

Nyt, 16 kirjaa ja 30 vuotta myöhemmin Peters on edelleen 
business-gurujen terävintä kärkeä. CNN:n mukaan ”Siinä 
missä useimmat gurut lypsävät saman mantran kuiviin, 
yhden miehen brändi nimeltään Tom Peters uudistuu aina 
vain uudelleen.” Hänen viimeisin kirjansa on nimeltään The 
Little BIG Things: 163 Ways to Pursue Excellence, jota joh-
tamisen guru Warren Bennis hehkutti parhaaksi lukemakseen 
johtamisen kirjaksi. Peters on sanonut: “Toteutus on strategia 
– se on kokonaan ihmisiä ja tekemistä, ei puhetta ja teoriaa.” 
Tom Peters on ollut jokaisella Thinkers 50 -listalla, jotka kos-
kaan on julkaistu. Vuonna 2013 tämä business-guru puhuu 
Nordic Business Forum -seminaarissa aiheesta Excellence: 
Continuing the Search.

http://siirry.fi/rY
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ihmisen elämän tärkein menetelmäoppi.
 

jack Welch
Aihe: Neutron to the People 
Aihe VIP-pre-seminaarissa: 
Becoming Number One… Or Two  
Jack Welch on legendaarinen 
yhdysvaltalainen toimitusjohtaja, 
joka oli General Electricin pääjoh-
taja ja hallituksen puheenjohtaja 
vuosina 1981 – 2001. Hänen 
johtamiskautensa aikana General 
Electricin markkina-arvo nousi 

13 miljardista dollarista 400 miljardiin dollariin – joka teki 
GE:stä maailman arvokkaimman yrityksen. Vuonna 2000 
Fortune-lehti nimesi hänet vuosisadan yritysjohtajaksi.

Welch ei aloittanut työtään GE:llä johtoportaasta, vaan 
työskenteli tiensä alhaalta ylös ja johti yrityksen huikeaan 
menestykseen. Yritysjohtajat ympäri maailman ihailevat 
monia hänen johtamisperiaatteitaan.

Welch on kansainvälisten bestseller-kirjojen Winning ja 
Jack: Straight from the Gut kirjoittaja. Welch on kirjoittanut 
myös lukuisia kolumneja eri lehtiin kuten Fortune ja Business-
week. Hän on käynnistänyt oman MBA-koulutusohjelman, 
on edelleen aktiivinen toimija liike-elämässä ympäri maa-
ilman ja puhuu business-yleisölle ja opiskelijoille.

Nordic Business Forum 2013 -seminaarissa Welch kes-
kustelee Henkka Hyppösen kanssa siitä, mikä on inhimillisin 
tapa johtaa ihmisiä, aiheenaan Neutron to the People. VIP-
pre-seminaarissa he keskustelevat siitä, mitä voittaminen 
vaatii, aiheenaan Becoming Number One… Or Two.

jari Sarasvuo
Aihe: Myyjien ja yrityksen  
tulevaisuuden johtaminen 
Jari Sarasvuo on Trainers´ House 
Oyj:n perustaja ja epäilemättä 
Suomen tunnetuin yritysval-
mentaja. Hän on monilahjakas 
visionääri, joka palkittiin vuonna 
2003 parhaana palvelualan kas-
vuyrittäjänä Entrepreneur Of The 
Year -kilpailussa. Vuonna 2008 

Suomen Liikemies Yhdistys valitsi Sarasvuon Vuoden Lii-
kemieheksi. Hän on kirjoittanut seitsemän kirjaa, jotka ovat 
maamme myydyimpien kirjojen joukossa omissa kategori-
oissaan.

Sarasvuo puhuu aiheesta Myyjien ja yrityksen tulevai-
suuden johtaminen. Valmennus käsittelee sitä miten myy-
jien ja yrityksen tulevaisuutta kannattaa käytännössä johtaa. 
Kuten Jari itse asian ilmaisee, luvassa on tulosvastuullisen 

PuHuJaesiTTeLYT

Main elements of sustainable leadership include competence, time 

for managing and leading teams and working life rules. Sustainable 

leadership requires courage to face both challenges and one’s 

own team and remain a team leader – even in difficult situations. 

Sustainable leadership builds organizational courage and promotes 

well-being at work. Healthy companies are also productive ones. 

SEFE contributes to and develops sustainable leadership.

A world 
where 
leadership 
stands time. 

You can read  
this magazine 
in english at 

www.nbforum.com/2013/seminarmagazine

http://siirry.fi/rZ
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KYsYmYKsiÄ Ja VasTauKsia

kysymyksiä ja vastauksia (Q&a) 
Tässä on luettelo Nordic Business Forum 2013 -seminaaria 
koskevista yleisimmistä kysymyksistä vastauksineen. Toi-
vottavasti listauksesta on sinulle hyötyä.

Q:  Mistä löydän seminaarin aikataulun?
A: Löydät ajantasaisen ohjelman osoitteesta www.nbforum.
com/2013/agenda

Q: Olen hukannut lippuni. Tarvitsenko fyysistä lippua pääs-
täkseni seminaariin?
A: Jos sinulla vielä on lippusi, ota se mukaan. Jos olet hukan-
nut lippusi, ei hätää. Mikäli tietokannassamme on oikeat osal-
listujatiedot, pääset seminaariin henkilöllisyystodistuksellasi. 
Ilmoitathan meille mikäli lippua käyttää joku muu henkilö 
kuin alkuperäinen lipun tilaaja. Jos tuot mukanasi ryhmän 
osallistujia, ilmoitathan meille jokaisen osallistujan nimet ja 
yhteystiedot osoitteeseen info@nbforum.com

Q: Mikä on Jyväskylän Paviljongin osoite?
A: Lutakonaukio 2, 40100 Jyväskylä.

Q: En voi osallistua, mitä teen?
A: Voit antaa lipun toisen henkilön käytettäväksi. Lähetät-
hän meille tiedon osoitteeseen info@nbforum.com siitä, kuka 
osallistuu puolestasi. Siten varmistat, että hän pääsee semi-
naariin sisään nimellään. Huomaathan, että toimitusehtojen 
mukaan tilattujen lippujen maksuvelvollisuutta ei voi siirtää 
kolmannelle taholle, vaan alkuperäinen tilaaja on vastuussa 
lipun maksamisesta. Valitettavasti lipun peruuttaminen ei 
enää ole mahdollista. Lipuilla on 30 päivän palautusoikeus 
lipun vastaanottamisesta. Koska seminaari myytiin loppuun 
helmikuussa, kaikki myydyt liput on lähetetty osallistujille 
jo kuukausia sitten.

Q: Mistä löydän itselleni hotellihuoneen?
A: Ajantasainen tieto majoitusmahdollisuuksista on verkko-
sivuillamme osoitteessa www.nbforum.com/2013/hotels. Voit 
etsiä vapaita huoneita myös osoitteessa www.booking.com. 
Autamme sinua mielellämme – ota yhteys info@nbforum.
com tai +358 20 775 1390.

Q: Minulla on erityisruokavalio. Keneen otan yhteyttä?
A: Lähetä tieto erityisruokavaliostasi osoitteeseen info@
nbforum.com viimeistään 7.9.2013.

Q: Minne voin pysäköidä autoni?
A: Jyväs-Parkki Oy hallinnoi parkkihalleja P1, P2 ja P3. 
Vuonna 2013 pysäköinti maksaa 10 €/vrk. Löydät kartan ja 
ajo-ohjeet sivulta 24.

Q: Mistä löydän lento- tai juna-aikataulut? 
A: Seminaarin aikataulu on sovitettu lento- ja juna-aikatau-
luihin. Voit varata lennot osoitteessa www.flybe.com ja juna-
liput osoitteessa www.vr.fi. Lisätietoja löydät sivulta 24.

Q: Missä voin ladata matkapuhelintani tai kannettavaa tie-
tokonettani?
A: Voit käyttää Lexuksen messuosastoa tai business corneria 
Paviljongin 2. kerroksessa. Katso sijainnit kartasta sivulta 10.

Q: Tuleeko seminaarista yhteenveto?
A: Kyllä, mutta suosittelemme tekemään omatkin muistiin-
panot. Katso lisätietoja sivulta 22.

Q: Minne menen jos tarvitsen lääkäriä tai sairaanhoitajaa? 
A: Seminaarissa on ensiapupäivystys. Mene infopisteeseen 
tai pyydä apua keneltä tahansa henkilöstöltämme. Autamme 
mielellämme! 

Q: Kuinka pääsen langattomaan verkkoon?
A: Jos sinulla on ongelmia langattoman verkon kanssa, kysy 
neuvoa infopisteestämme. Autamme mielellämme!

Q: Mitä tarjoiluja lippuuni sisältyy?
A: Lounaat ovat osa seminaariohjelmaa molempina päivinä 
(torstai ja perjantai). Muiden taukojen aikana tarjoamme 
kahvia ja teetä sekä virkistäviä välipaloja, jotta energiatasosi 
pysyisi korkealla. VIP-liput sisältävät myös illallisbuffetin 
torstai-iltana ja kevyen buffet-ruokailun keskiviikkona VIP-
pre-seminaarin jälkeen. Olemme valinneet kaikkiin ruokai-
luihin raaka-aineita paikallisilta tuottajilta. Voit ostaa muita 
kevyitä välipaloja Paviljonki Cafésta Lunch Area 1:ltä. Katso 
sijainti kartasta sivulta 10.

Q: Mikä on business-lounas ja milloin se on?
A: Business-lounas on erityinen verkostoitumislounaskonsepti, 
jolla yritämme tehdä verkostoitumisen sinulle helpommaksi. 
Business-lounas järjestetään perjantaina. Lue lisää sivulta 12. 
 
Jos sinulla on jotain muuta kysyttävää, älä epäröi ottaa 
yhteyttä osoitteeseen info@nbforum.com tai numeroon +358 
20 775 1390. Autamme mielellämme!

TRAINERS’ HOUSE

Trainers’ House Plc 
Niittymäentie 7, FI-02200 Espoo   
+358 306 888 500   
www.trainershouse.fi

deliver your business 
to the world with the 

international specialists.
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
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Vuonna 2011 Nordic Business Forumin teemana oli vastuullisuus. 
“Tunnelma oli ihan poikkeuksellinen verrattuna mihinkään aikaisem-
min kokemaamme business-seminaariin, melkein hurmoshenkinen”, 
muistelee kahden vuoden takaista NBF:ia Suomen World Visionin 
toiminnanjohtaja Tiina Saukko.

Al Goren puhe teki vaikutuksen. Pieni porukka Suomen World 
Visionin työntekijöitä innostui: voisiko WV:n kaltainen globaali, 
mutta ruohonjuuritasolla toimiva kehitysyhteistyöjärjestö tarjota eet-
tisesti toimiville yrityksille jotain, mistä kaikki osapuolet hyötyisivät? 
Maailma tarvitsee kipeästi muutoksia, eivätkä valtiot tai kehitysyh-
teistyöjärjestöt siihen yksin pysty. Liiketoiminnalle ominaista nope-
utta sekä kykyä skaalata tarvitaan planeettamme ongelmien ratkaise-
miseen. 

Vuoden mittaan ideat konkretisoituivat. Yhteistyössä Finpron ja 
Aalto yliopiston kanssa syntyi uusi Weconomy-brändi, jonka taustalla 
on ajattelu siirtymisestä “From me business into we business.” Tavoit-
teena on aikaansaada liiketoimintaa, joka hyödyttäisi sekä suomalais-
yrityksiä, että maailman 4 miljardia köyhintä asukasta, jotka elävät 
alle 5 eurolla päivässä. He, jos ketkä, tarvitsevat käytännön ratkaisuja 
elämänsä parantamiseen. Samalla tämä voisi olla myös mahdollisuus 
suomalaisille yrityksille päästä kasvaville markkinoille uusilla käyt-
täjälähtöisillä innovaatioilla. WV voisi toimia yhtenä yhdistäjänä - 
toimiihan järjestö lähes sadassa maassa juuri köyhistä köyhimpien 
ihmisten kanssa. 

Viime vuoden NBF:issa Saukko pääsi kertomaan Weconomystä 
laajemmalle joukolle. Siihen saakka Saukko oli ollut henkisesti 
valmis luopumaan koko hankkeesta, jos kiinnostusta ei olisi juurikaan 
syntynyt, mutta ensimmäisellä tauolla WV:n ja Weconomyn ständin 
ympärillä parveili paljon kiinnostuneita. “Melkein tukimme salin 
uloskäynnin. Silloin tiesimme, että olemme oikealla asialla. Unelma 
ja visio näytti muuttuvan todeksi ja sytyttävän muillekin mahdolli-
suuden liekin rintaan.” 

Kehityskohteiden ihmiset ovat intoa täynnä
Nyt Weconomy Start -innovaatio-ohjelmassa kehitetään köyhille alu-
eille soveltuvia tuotteita ja palveluideoita yhdessä loppukäyttäjien 
kanssa. Pilottikohteet sijaitsevat Intiassa ja Sri Lankassa, joissa WV 
tekee yhteistyötä 7 700 yhteisön kanssa. Yksi ohjelman monista suo-
malaisyrityksistä on Biolan Oy, joka on erikoistunut luonnonmukai-
siin puutarhan viljelyratkaisuihin ja ekologiseen sanitaatioon. Intiassa 
ja Sri Lankassa elää miljoonia ihmisiä vailla vessaa ja orgaaninen 
viljely ei ole vielä kovin yleistä, joten kehitysmahdollisuuksia on. 

Biolanin kehitys- ja tuotekehitysjohtaja Hannamaija Fon-
tell yllättyi Weconomy Startin matkalla siitä, kuinka valmiita 
paikalliset olivat itse tekemään työtä, joka parantaa heidän 
olojaan. Yhteistyö muuttaa myös näkemyksiä siitä, minkälai-
sia tuotteita voidaan kuvitella myytävän ja haastaa omat toi-
mintamallit. “Suomessa nimenomaan työvoimakustannukset 
halutaan minimoida ja on totuttu, että kaikki tekevät kaiken 
itse. Mutta Intiassa ollaan aivan pöyristyneitä ajatuksesta, että 
suomalaisen pörssiyhtiön toimitusjohtajakin tyhjentää itse 
huussinsa!”, nauraa Fontell. Usein on ehkä helpompi muut-
taa omaa tuotettaan kuin yrittää muuttaa monituhatvuotista 
kulttuuria. 

World Visionin innovaatiojohtaja Juha-Erkki Mänty-
niemi tuo Weconomyyn pitkän kokemuksensa. Hän on työs-
kennellyt Nokian ja Nokia Siemens Networksin palveluk-
sessa yli 20 vuotta erilaisissa kansainvälisissä kehityshank-
keissa, viimeisimpänä vastuualueenaan NSN:n kestävän 
kehityksen globaali toiminta. ”Käynnistimme pilottihankkeen 
tammikuussa 2013. Olemme nyt kouluttaneet ensimmäiset 
Weconomy-kumppaniyritykset, joiden kanssa teimme ensim-
mäisen kenttämatkan kehitysalueillemme Intiaan ja Sri Lan-
kaan.” Vuoden ohjelman tavoitteena on saada Weconomy-
kumppaniyritykset ymmärtämään mitä yhteistyö käytännössä 
mahdollistaa, löytää keinot kehittää ja toteuttaa liiketoimintaa 
kohdemaissa kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla.

Mäntyniemi kertoo, että tavoitteena on käynnistää seu-
raava Weconomy Start -ohjelma Intiasta ja Sri Lankasta saa-
tujen kokemusten perusteella. ”Jatkamme edelleen Intian 
ja Sri Lankan kohteissa, mutta katsomme myös muita alu-
eita, esimerkiksi Afrikka saattaa olla yksi alueemme 2014.” 
Weconomy Start -ohjelman taustalla on vahvasti ”base of the 
pyramid” -termi, jota käytetään markkina-alueilla, joissa tyy-
pillisesti ihmisten keskimääräinen ansiotaso on alle 5 Euroa 
päivässä. ”Tällä mittarilla mitattuna jopa 2/3 maailman väes-
töstä kuuluu tähän ryhmään. Juuri tämä on meidän markki-
nasegmenttimme. Tavoitteemme on voimaannuttaa yhteisöt 
niin, että teemme lopulta itsemme tarpeettomiksi ”, summaa 
Mäntyniemi.

Kahden vuoden takaisessa seminaarissa syntyneet oival-
lukset ovat siis ottaneet tulta. “Ihminen on lopunperin 
ihminen”, Saukko pohtii. “Kaikki me etsimme merkityksel-
lisyyttä, elämän tarkoitusta ja pohdimme hyvän ja pahan 
eroa.”

Paola Suhonen tähyää  
uusille bisnesmarkkinoille

Suunnittelija ja Suomen World Visionin lähet-
tiläs Paola Suhonen lähtee etsimään uusia 
yhteistyökumppaneita Etelä-Amerikasta. Ivana 
Helsinki -brändin luonut Suhonen matkustaa 
yhdessä Suomen World Visionin asiantuntijoi-
den kanssa marraskuussa Peruun.

“Tuleva matka on minulle henkilökohtaisesti 
tärkeä. Eniten toivon, että Perussa käynnistäni 
seuraisi jotain konkreettista hyvää paikallisille. 
Tavoittelen monipuolista yhteistyötä perulaisten 
osaajien kanssa”, Suhonen sanoo. 

Hän osallistuu matkansa aikana Andeilla 
Cuscon kaupungissa järjestettävään Cusco 
Always in Fashion -muoti- ja verkostoitumis-
tapahtumaan, jossa esitellään muotia sekä peru-
laista tekstiili- ja käsityöperinnettä maailmalle.   

“Voisimme myös luoda Ivana Helsin-
gille Peru-malliston yhteistyössä paikallisten 
kanssa”, Suhonen kertoo.

Teksti: mia Halonen & Jukka Niemelä

Merkityksellisyyttä, 
yhteistyötä  
ja eläMän tarkoitusta

Voit tavata World Visionin ja Weconomyn henkilöitä 
paneelikeskustelussa Wolmar-auditoriossa perjantaina 27.9. 
kello 13.40-14.10



2013 Nordic BusiNess forum     4342     Nordic BusiNess forum 2013

 
Moni teistä on varmaankin jo huomannut Inspiration for Two 
-vapaaehtoistyösitoumuksemme. Olemme kirjoittaneet sen 
myös seminaarilippuusi: Jokaista lunastettua lippua kohden 
Nordic Business Forum antaa päivän inspiraatiota ja yrittä-
jähenkisyyttä myös yhdelle koululaiselle. Pelkästään vuonna 
2013 Nordic Business Forumin tiimi on tavannut noin 4 000 
koululaista ympäri Suomen. Vierailemme kouluissa kolmen 
ryhmissä: kaksi omasta yrityksestämme ja yksi tunnettu hen-
kilö, jonka olemme kutsuneet mukaan.

Käynnistimme sitoutumisemme syyskuun 30. päivä 
vuonna 2011. Siitä lähtien Nordic Business Forum Oy on 
tarjonnut yrittäjyyskasvatusta yläasteilla, ammattikouluissa 
ja lukioissa jokaista ostettua seminaari- tai valmennuslippua 
vastaan. “One for one”. 

”Tee asioita jotka auttavat nuoria valit-
semaan oikean suunnan.”

Ensimmäisten kahden vuoden aikana olemme olleet joka 
puolella Suomea: Helsingissä, Lohjalla, Tampereella, Seinä-
joella, Kokkolassa, Oulussa, Jyväskylässä, Kajaanissa, Sotka-
mossa, Kuopiossa, Lahdessa, Kouvolassa, Haminassa ja Kot-
kassa – muutamia mainitaksemme. Nordic Business Forum 
tekee työn 100 % vapaaehtoisperiaatteella, eikä työhön olla 
haettu julkista rahoitusta.

Oppilaitoksilta ja opiskelijoilta saamamme palaute on 
ollut erinomaista. Tavallisesti opiskelijat sanovat, että he 
odottivat jotain tylsää, mutta saivatkin sen sijaan inspiraa-
tiopiikin. Kuulemme esimerkiksi tällaista: “Tajusin, että jos 
todella haluan tehdä jotain merkittävää elämässäni, minä 
tosiaan voin vaikuttaa siihen jokapäiväisillä päätöksilläni.” 
Positiivinen palaute kannustaa meitä jatkamaan vapaaehtois-
työtämme, ja olemmekin päättäneet jatkaa sitoumustamme 
myös vuonna 2014.

esimerkit inspiroivat
Esimerkki Blake Mycoskiesta ja hänen yrityksestään TOMS 
Shoes:sta innosti meidät sitoutumiseemme. TOMS Shoes 
myy kenkiä, jotta he voisivat antaa kenkiä ihmisille joilla ei 
niitä ole. TOMS Shoes lahjoittaa yhden parin kenkiä jokai-
sesta ostetusta kenkäparista. ”One for one”. Välittömästi sen 
jälkeen kun olimme kuulleet TOMS Shoesin tarinan, pää-
timme sitoutua omaan vapaaehtoistyöhömme.

Kuten ehkä olet kuullutkin, nyt esimerkiksi Mika Mäke-
läinen, Taivas+Helvetti -kirjan kirjoittaja tekee kutakuinkin 
samaa asiaa. Jokaisesta myydystä kirjasta hän antaa yhden 
kirjan koululaisille. 

Yhteiskunta tarvitsee ihmisiä, jotka ovat halukkaita toimi-
maan. Tulevaisuutemme on nuorten varassa, mutta syrjäyty-
minen ja työttömyys tuovat tummia pilviä taivaalle. Toivomme 
että nämä esimerkit innostavat jokaista meitä tekemään asioita 
jotka auttavat nuoria valitsemaan oikean suunnan.

E v e n t  A g e n c y

Your event marketing specialist
consultation  I planning I execution I measuring 

www.vallilainterior.fi

ONE PARTNER  – ALL DECORATING SOLUTIONS

Design and Build - We assist in finding the suitable 
budget  and the most appropriate solutions, whether it 
concerns a   home, office or public premises.
 Turnkey - building service. We can also implement the
wildest designs. We  build and finish off the decorations,
along with the  smallest details.

VALLILA PROJECT INTERIOR DECORATING

Vallila operates as a project interior decorator 
for both public premises  and home projects. 
Our locations are, among others, hotels, 
restaurants, office  spaces 
and  cruise liners. 

www.vallilainterior.fi

inspiration for two

Teksti: Hans-Peter siefen

www.nbforum.com/videos/inspiration-for-two
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Read more at www.sonera.fi/neuvottelu 
and order the book Uuskasvun anatomia 
which contains, for example, Alf Rehn’s 
thought-provoking ideas.
  

“We can’t work harder.  
We have to work smarter.”  

– Alf Rehn, Uuskasvun anatomia/opas parempaan tuottavuuteen, 2012

We at Sonera have calculated we save 306,000 euros 

a year by replacing some of the meetings with video 

conferences. Maybe your company should also consider 

switching over to smarter ways of working?

Nostimme rimaa
julkaisujärjestelmien vaatimuksille

Loppuasiakkaiden vaatimukset lisääntyvät kilpailun kiristyessä. Kehitimme järjestelmän
jolla huolehdit mielikuvasta ja asiakaspalvelusta – vaivattomasti, kaikkialla.

Yksi päätös – Valmis ratkaisu.

Nosta kilpailukykyäsi www.webio.fiK E S K I T Y  S I S Ä LT Ö Ö N

SIVUSTO MOBIILI FACEBOOKVERKKOKAUPPA

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Palautetta seminaarilehdestä 
Mikäli tämä seminaarilehti herätti sinussa 
ajatuksia tai ideoita, kuulisimme niistä 
mielellämme. Mikä tahansa palaute on 
meille erittäin arvokasta. Lähetä palautteesi, 
kritiikkisi, kiitoksesi ja ideasi osoitteeseen 
info@nbforum.com 
 
Kiitos ja tervetuloa seminaariin!

KiiToS
ilmoiTTAuTumiSeSTASi
Nordic BuSiNeSS Forum 2013 -SemiNAAriiN!
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