SINUSTAKO Sisältöä elämään!® hoiva- ja
hyvinvointipalvelut – FRANCHISEYRITTÄJÄ?
Olemme suomalainen yksityisomisteinen vuonna 2013 toimintansa aloittanut sosiaalialan
uusi toimija. Tarjoamme ikäihmisen tarpeista lähteviä kattavia ja räätälöityjä
kuntoutukseen perustuvia hoiva- ja hyvinvointipalveluita asiakkaan kotiin. Kehitämme
omaa palvelutoimintaamme määrätietoisesti visionamme tarjota ikäihmisille mahdollisuus
vireään ja kokonaisvaltaiseen elämiseen omin ehdoin. Aloitimme franchisingtoiminnan
vastikään liittymällä Suomen Franchising-Yhdistys ry:n ehdokasjäseneksi ja etsimme nyt
joukkoomme ensimmäisiä franchiseyrittäjiä. Tällä hetkellä palvelemme kasvavaa
asiakasmäärää oman yksikkömme kautta pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa.
Tutustu palvelutarjontaamme tarkemmin osoitteessa: www.sisaltoaelamaan.fi ja katso
perustajamme videoesittely, kuinka palvelumme sai alkunsa:
http://sisaltoaelamaan.fi/yhteydenotto/#franchise-yrittajaksi
Etsimme joukkoomme franchiseyrittäjiä kautta maan, mutta erityisesti seuraaville
paikkakunnille ja niiden välittömään läheisyyteen:
Turku, Tampere, Jyväskylä, Lappeenranta, Seinäjoki, Vaasa, Oulu ja Uudenmaan
alue.
Miksi Sisältöä elämään!® hoiva- ja hyvinvointipalvelut? Haluat olla mukana luomassa
muutosta ikäihmisten arvostuksessa ja olet kiinnostunut heille kotiin tarjottavista hoiva- ja
hyvinvointipalveluista. Jos olet lisäksi menestyksenhaluinen alan ammattilainen tai alasta
kiinnostunut yrittäjähenkinen “hyvä tyyppi”, on Sisältöä elämään!® – franchiseyrittäjyys
sinulle oikea vaihtoehto, koska palvelumallimme, laatu ja ajatusmaailma ovat alalla
ainutlaatuisia. Tämän lisäksi yksityiset sosiaalipalvelut ovat yksi nopeimmin kasvavia
toimialoja Suomessa, johtuen väestön ikääntymisestä ja halusta panostaa omaan
hyvinvointiinsa. Nyt on siis hyvä aika hypätä mukaan uuden innovatiivisen ja positiivisen
toimijan joukkoon!
Voit olla sosiaali- ja terveysalan ammattilainen tai muun alan osaajana suunnittelet
yrittäjyyttä hoiva- ja hyvinvointipalveluiden alalla. Tärkeintä on, että olet yrittäjähenkinen,
sosiaalinen, positiivinen ja sinulla on halu ymmärtää ikäihmisten arvomaailmaa ja
henkilökohtaisia tarpeita.

Tarjoamme uudelle yrittäjälle kattavan paketin uuden liiketoiminnan pystyttämistä ja
eteenpäin viemistä varten:
1. valmiin liiketoimintamallin sisältäen mm.
a. aloitusoppaan
b. laatukäsikirjan
c. lääkehoitosuunnitelman
d. toimintasuunnitelman
e. oikeudet tuotemerkkeihin
f. brändikäsikirjan
g. toiminnanohjausjärjestelmän
h. markkinointimateriaalin
2. tukea rahoitusneuvotteluihin tarpeen mukaan
3. yrittäjäkohtaisesti räätälöidyn starttikoulutuksen
4. emoyhtiön tuen paikallisen toiminnan perustamisessa ja eteenpäin viemisessä
5. emoyhtiön markkinointi- ja myyntituen
6. emoyhtiön asiantuntija- ja palveluverkoston käyttömahdollisuuden
7. jatkokoulutukset ja muita tarvittavia palveluita toiminnan eri vaiheissa
Jos haluat olla mukana luomassa ikääntyville hyvän elämän omassa kodissa ja olet
valmis laittamaan itsesi likoon emoyhtiön tuella, sinusta voi tulla uusi Sisältöä elämään!® –
franchiseyrittäjä. Vinkkaa yrittäjyysmahdollisuudestamme myös kaverillesi!
Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV sähköpostilla osoitteeseen
jari.helenius@sisaltoaelamaan.fi
Lisätietoja Sisältöä elämään!®-franchiseyrittäjyydestä antaa toimitusjohtaja Jari H.
Helenius, puh. 050 341 6042 tai sähköpostilla jari.helenius@sisaltoaelamaan.fi

Tervetuloa joukkoon!
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