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Pirkanmaan Viestinvaihto -palvelu
Matching -palvelu on tarkoitettu
☺ Ikääntyville ja pidempään toimineille yrittäjille, jotka ovat
luopumassa/myymässä yritystään
☺ Yritystoiminnasta kiinnostuneille jatkajille/ostajille
☺ Yrityksille joilla on halu kasvattaa toimintaansa yritysostoin
☺ Viestinvaihto -palvelu on kaikille maksuton
☺ Palvelee parhaiten mikrotason yrityksiä
☺ Mittava asiantuntijaverkosto käytettävissä
☺ www.pirkanmaanviestinvaihto.fi
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Viestinvaihdon tarjontaa mm.
1. Miesten ja naisten juhla-asujen vuokraus ja myynti
2. Täyden palvelun rengastalo
3. Sähköasennuspalveluita tarjoava yritys, saneeraus-, remontti-, muutos- ja vikatyökohteet
4. Pesula-alan yritys, tekstiilit, työvaatteet, matot, ja kotipyykit pesut
5. Öljyvahinkojen ja vaarallistenaineiden torjunta- kalustot. Kemikaalisuojapukujen maahantuonti.
6. Kosteuskartoitukset, vesivahinkojen kuivaukset ja lämpökuvaus
7. Kukkakauppa ja hautauspalvelut
8. Ilmastointiurakointi
9. Teräsrakenteiden valmistus ja asennus

10. Valokuvaus, kuvanvalmistus, kuvakirjojen valmistus, ja kuvallisten henkilökorttien valmistus
11. Perinteinen kirjakauppa
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Pirkanmaan yrityspörssi
Yrityksen myyjän ja ostajan kohtaamispaikka
☺ Yrityspörssi on maan laajin kauppapaikka yrityksen myyntiä tai
ostoa suunnittelevalle
☺ Pirkanmaalainen kauppapaikka - osa Suomen Yrittäjien
Yrityspörssiä
☺ Pirkanmaalla myynnissä olevat yritykset kaikkien ulottuvilla
☺ Pirkanmaan Yrittäjien aluejärjestön jäsenetu
☺ Pirkanmaalaisia yrityksiä mukana nyt 35
☺ www.yritysporssi.fi/pirkanmaa
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Myynti-ilmoitukset
1.

PY-27032014-3726 MYYDÄÄN sähkötyökalujen huoltoa sekä varaosa- ja konemyyntiä harjoittava yritys

2.

PY-27032014-3725 Pirkanmaalla myydään fysioterapia- ja terveydenhuoltoalatuotteiden verkkokauppa ja
myymälä

3.

SY-27032014-3720 Myydään MITTATILAUSOMPELIMO Tampereella. Liikevaihto alle 100 000 €. Työntekijöitä 1.
Vuokratut toimitilat 20 m2. Hintapyyntö 25 000 €

4.

PY-20032014-3693 MYYDÄÄN pakkauskoneiden suunnitteluun ja myyntiin erikoistunut yritys Pirkanmaalla.
Suomessa ainoa, joka toimii tällä sektorilla. Asiakkaina elintarvike-, lääke- ja teknokemianteollisuus, pullottava pienija keskisuuriteollisuus, maatalouden pienyrittäjät

5.

SY-20032014-3690 Myydään KOTISIIVOUSYRITYS Pirkanmaalla. Liikevaihto alle 100 000 €. Työntekijöitä 1 + 2
osa-aikaista.

6.

PY-13032014-3666 Myydään Sastamalan Vammalassa monien mahdollisuuksien sahausliikkeen liiketoiminta.
Levyjen määrämittasahaus sekä rakennus- ym. levyjen ja puutavaran vähittäiskauppa

7.

PY-03032014-3633 Myydään toimiva ja nykyaikainen itsepalvelu kirpputori&kahvio hyvällä ja vilkkaalla
kauppapaikalla Hämeenkyrössä!

PIRKANMAALLA OMISTAJANVAIHDOKSISSA
SINUA PALVELEVAT:

Tapani Kaskela
projektipäällikkö
p. 050 303 9000
tapani.kaskela@ensimetri.fi
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Sirja Paavolainen
projektisuunnittelija
p. 050 434 1445
sirja.paavolainen@pirkanmaanyrittajat.fi

