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Yrityspörssi.fi – mikä se on?
•

Yrityspörssi.fi on maan suurimpia yritysten osto – ja myyntipalveluita

•

Palvelua ylläpitää Suomen Yrittäjät

•

Yrityspörssin ilmoitusten selaaminen ja niihin vastaaminen on maksutonta, samoin
kuin palveluun rekisteröityminen. Hakuvahdin ja suosikkilistausten käyttäminen on
myös maksutonta, mutta ne edellyttävät palveluun rekisteröitymistä sähköpostilla ja
itse valitulla salasanalla.

•

Ilmoitusten jättäminen on maksullista. Tarjolla on eripituisia ilmoitusvaihtoehtoja ja
palveluita myös välittäjille. Ilmoituksille voi ostaa lisänäkyvyyttä etusivulta ja
listaussivuilta ja ilmoituksen näkyvyyttä voi lisäksi tehostaa lehtinäkyvyydellä.

•

Palvelussa on hyvin monipuoliset toiminnot ja ominaisuudet kävijöille, ilmoittajille ja
ylläpitäjille ja se kokoaa eri toimijat yhden palvelun piiriin
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Yrityspörssi lukujen valossa
Työntekijöiden lukumäärä 2013
0% 1%
3% 2%

Ilmoitustyyppi 2013
2%

1%

0%

0%

En halua
ilmoittaa
1

8%

5%
7%

Myydään
Myydään osuus

49 %

21 %

4-5

Halutaan rahoitusta

6-9

Ostetaan
Ostetaan osuus

16 %

85 %

Suurin osa ilmoituksista myydään-ilmoituksia
Työntekijämäärältään suurin osa mikroyrityksiä (ilmoitetuista)
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2-3

10-15

Yrityspörssi lukujen valossa
Liikevaihto
2%

2%

3%

4%

1%

Hintapyyntö 2013

1%

0%

Ei ilmoitettu

5%

36 %

100 001-200 000

alle 10k eur
10k-50k eur
51k-100k eur

14 %
34 %

200 001-300 000
10 %

4%

7%

alle 100 000

5%

0%

201k-400k eur

300 001-400 000
400 001-500 000
19 %

14 %

500 001-600 000
600 001-1 000 000

400k-1m eur

18 %

1m-2m eur

21 %

Alle 500 000 e liikevaihto 52 %:lla (ilmoitetuista)
Hintapyyntö alle 100 000 e 59 %:lla (ilmoitetuista)
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101k-200k eur

2m-5m eur
5m-20m eur

Yrityspörssi lukujen valossa

Istuntoja noin 25 000, kävijöitä noin 20 000, sivulatauksia reilut 150 000 / kk
Keskimäärin palvelussa vietetään aikaa yli 5 minuuttia
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Yrityspörssi.fi - ominaisuuksia
•

Palvelussa on panostettu käytettävyyteen ja
helppokäyttöisyyteen

•

Tehokkaat ja helppokäyttöiset hakutoiminnot

•

Ilmoitusvahti ja ilmoitusten jakaminen eteenpäin helppoa

•

Palvelu toimii jouhevasti myös mobiililaitteissa

•

Mahdollisuus maksaa ilmoitus saman tien verkkomaksulla

•

Vahvat ja laajat omistajanvaihdokseen liittyvät tietosisällöt

•

Muista verkkopalveluista tuttu tapa jättää ja hallinnoida omia
ilmoituksia
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Yrityspörssi.fi
VERKKOILMOITUSHINNAT
6 kk 120 euroa + alv
Mikäli uusit ilmoituksen, käytössäsi on myös 4 kk:n
vaihtoehto (90 e + alv).
LEHTI-ILMOITUSHINNAT VALTAKUNNALLISIIN
LEHTIIN (Yrittäjäsanomat ja Kauppalehti)
275 euroa + alv SY:n jäsen
425 euroa + alv ei jäsen
Pakettiin kuuluu 2 ilmoitusta Yrittäjäsanomissa sekä
Kauppalehdessä ja 6 kuukauden näkyvyys verkkopalvelussa.
LISÄPALVELUT VERKKOILMOITUKSIIN
Nosto etusivulle:
10 euroa + alv 5 päivää
Tehostetausta ilmoitukselle: 5 euroa + alv 5 viikkoa
Tehostereuna ilmoitukselle: 5 euroa + alv 5 viikkoa
Nosto hakutulosten kärkeen: 5 euroa + alv 5 viikkoa
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Yrityspörssi.fi - ominaisuuksia
Voit jättää palveluun ilmoituksia ja hallinnoida niitä
omilla tunnuksilla välittäjänä tai yksityishenkilönä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ilmoitukseen voi lisätä kuvia, videoita ja lisätietoja
Ilmoituksessa näkyy katselutiedot ja yhteydenottojen määrä
Yhteydenotot välittyvät haluttuun sähköpostiin
Ilmoituksen voi jättää myös nimettömänä
Käyttäjällä voi olla useita ilmoituksia
Ilmoituksen yhteydessä näkyy välittäjän logo ja yhteystiedot
Näkyvyys asiantuntijailmoituksissa
Mahdollisuus erilliseen välittäjäsivuun
Ilmoitukselle voi hankkia lisänäkyvyyttä etusivulta,
listauksista tai printti-lehdistä

Yrityspörssi.fi – miten hyödyntää ?
•

Yrityspörssi hyvä lähtökohta tilanteen ja tarjonnan kartoittamiseen koko maan osalta,
muista Hakuvahti ja hyödynnä sitä, vaikka ostaminen/ myyminen ei juuri nyt olisi
ajankohtaista

•

Voit jättää myös ostoilmoituksen, ostajan markkinat!

•

Alueelliseen pörssiin jätetty ilmoitus näkyy myös valtakunnallisesti

•

Muista myös lisänäkyvyydet printtilehdissä

•

Helppo ja nopea ilmoituksen jättäminen ja monipuoliset ilmoituksen
hallintaominaisuudet
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