
Tuntuvatko startupit 
kiinnostavilta mutta hankalilta?

Pysytkö kärryillä toimialasi 
nousevista tähdistä?

Haluatko löytää kultakimpaleet 
ennen kilpailijaasi?

HaaviHupparihörhön



Ota startupit haltuun 3 viikossa
Hupparihörhön Haavi selvittää kolmessa viikossa, löytyykö Suomesta sinun liike-
toimintaasi hyödyttäviä startup-yrityksiä. Kartoitamme puolestasi startupit, jotka 
tukevat strategisia tavoitteitasi. Poimimme helmet ja arvioimme ne alustavasti 
päätöksentekosi tueksi. Haavi pitää huolen, etteivät tarkemman syynin arvoiset 
startupit kiidä takavasemmalta ohitsesi. Analysoimme yritykset numeroiden lisäksi 
niiden muun sopivuuden perusteella. 

Miten hyödyt Hupparihörhön Haavista?
 × Tiedät ensimmäisenä firmoista, joista kuullaan vielä.

 × Löydät yhteistyömahdollisuudet kiinnostavien startupien kanssa ennen 
kilpailijoitasi.  

 × Löydät mahdolliset ostokohteet vielä kun ne ovat halpoja.

 × Säästät aikaasi ja rahaasi ulkoistamalla pohjatyöt startupien asiantuntijalle.

 × Varmistat, etteivät uudet bisnesmahdollisuudet jää juoksevien asioiden 
jalkoihin.

Miten Haavi toimii?  

Paljonko Haavi maksaa?
Palvelun veroton hinta on 12 300 euroa. 

Kuinka saat oman Haavisi?
Ota yhteyttä Sami Kuuselaan (sami@hupparihorho.fi tai 044 323 4323), niin 
singahdamme kertomaan Haavista tarkemmin. Se vie tunnin. Kun tilaat Haavin, 
raivaat kalenteriisi vain 5 tuntia lisää.

1.
Käymme yhdessä 
läpi tavoitteesi 
ja bisneksesi 
erityispiirteet

2.
Seulomme 
profiiliisi sopivat 
suomalaiset 
startup-yritykset

3.
Analysoimme 
kohdeyritysten 
mahdollisuudet 
ja riskit

4.
Raportoimme 
löydöksemme 3 
viikon kuluttua 
johtoryhmällesi



7 faktaa Haavista 
1. Mitä saan, kun 
tilaan Haavin?
Saat perustellun selvityksen, löytyykö 
Suomesta sinua kiinnostavia ja 
hyödyttäviä startup-yrityksiä.

3. Kenelle Haavi 
on tarkoitettu?
Rohkealle ja aktiiviselle johtajalle, 
joka ymmärtää startupeissa piilevät 
voimavarat. 

5. Miksi Haavi keskittyy 
vain suomalaisiin 
startupeihin?
Koska Suomessa on paljon kiinnostavia 
startupeja, mutta vähän niiden hyödyn- 
täjiä. Maantieteellisestä läheisyydestä 
on myös ehdotonta etua ison yrityksen 
ja startupin yhteistyössä.

7. Mistä Haavi on 
saanut alkunsa?
Tähän asti ei ole ollut suurille yrityksille 
suunnattua palvelua, jonka avulla 
ne pystyisivät seulomaan startup- 
yrityksissä piilevät mahdollisuudet 
tehokkaasti.

2. Mille toimialoille 
Haavi sopii?
Haavi palvelee erityisesti teknologia- 
alan yrityksiä, mutta soveltuu myös 
muille toimialoille.

4. Kenelle Haavi ei sovi?
Johtajalle, jonka mielestä kaikki 
viisaus asuu jo omassa firmassa ja 
joka odottaa, että EK, suhdanteet tai 
Katainen tulee hätiin.

6. Soveltuuko Haavi 
startupeille?
Haavi ei ole palvelu startupeille 
vaan isoille yrityksille, jotka haluavat 
hyötyä startupeista ostamalla niitä tai 
tekemällä yhteistyötä niiden kanssa. 
Haavi hyödyttää tietenkin myös niitä 
startup-yrityksiä, jotka osoittautuvat 
hyödyllisiksi isoille yrityksille.

Löydämme 
sinulle parhaat 
yhteistyökumppanit 
ja ostokohteet ajoissa. 
Et menetä uusia 
bisnesmahdollisuuksia 
ainakaan sen takia, 
ettet tiedä niistä.



Hupparihörhö
Linkkisi startup-maailmaan

www.hupparihorho.fi — sami@hupparihorho.fi — 044 323 4323 
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Mikä ihmeen Hupparihörhö?

Hupparihörhö syntyi tarpeeseen
Hupparihörhö tarjoaa tuloshakuista yritysjohdon konsultointia, joka ponnistaa 
startup-maailmasta. Sarjayrittäjä Sami Kuusela kirjoitti keväällä 2013 EVAn 
julkaiseman pamfletin Hupparihörhö ja bisnesmies, joka käynnisti kiihkeän 
julkisen keskustelun, miksi yhteistyö startupien kanssa on pakollista – ja kannat-
tavaa. Kuusela irrotti Hupparihörhön kirjan sivuilta auttamaan suuria ja keskisuuria 
yrityksiä hyötymään taloudellisesti startup-yrityksistä ja startup-maailman 
liiketoimintamalleista ja yrityskulttuurista.

Miten Hupparihörhö voi tietää kaiken startupeista?
Hupparihörhö ei tiedä kaikkea vaan käyttää apunaan laajaa kumppani- 
verkostoaan, jos tarve vaatii. Hupparihörhöllä on yli 15 vuoden kokemus startup- 
yrittämisestä ja yhteistyöstä isojen yritysten kanssa. Hupparihörhö tuntee niin 
vuorineuvokset kuin opiskelijasoluissaan ensimmäisiä tuoteversioitaan koodaavat 
rillipäät. Hupparihörhöllä on kädet savessa suomalaisessa startup-viidakossa ja 
jatkuvasti päivittyvä tietopankki siitä, mitä tapahtuu.

Onko Hupparihörhöllä oma lehmä ojassa?
Hupparihörhön liiketoiminta perustuu palvelujen myyntiin. Hupparihörhö ei 
ole sijoitusyhtiö eikä omista startup-yrityksiä, joita se esittelee ja analysoi 
asiakkailleen.

Miksi Hupparihörhöllä on niin pöhkö nimi?
Hupparihörhö-nimi on kunnianosoitus kaikille niille kiilusilmäisille sankareille, jotka 
eivät yritä näyttää isältään vaan haluavat mullistaa maailman uusilla ja ainutlaa-
tuisilla bisneksillään. Heidän pelikenttänsä on aidosti koko maailmaja he paiskivat 
töitä unelmiensa eteen mieluummin palkatta 16 tuntia päivässä kuin palkkatöissä 
8 tuntia. Mikset ammentaisi edes osaa heidän virrastaan? 


