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Sähköpostin voi jakaa:
Tampereen kauppakamarin uutiskirje 14.2.2018
Avaa selaimessa | Kerro kollegalle

Tampereen kauppakamarilehden pääkirjoitus

Jotain uutta, lainattua, vanhaa, sinistä
Kauppakamarilta edellytetään uusiutumiskykyä ja toiminnan
monipuolista kehittämistä, sillä kauppakamarit kilpailevat entistä
enemmän ihmisten ja yritysten mielenkiinnosta ja ajasta muiden
järjestöjen ja verkostojen kanssa. Tavoitteemme on, että
Tampereen kauppakamari tilaisuuksien järjestäjänä,
yhteistyökumppanina ja tiedon tuottajana on tulevaisuudessakin
laadun tae.
Tampereen kauppakamarin puheenjohtaja Minna Metsälä
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvan toimitusjohtaja
Lue lisää - pääkirjoitus avautuu kokonaan tästä

Tampereen kauppakamari myönsi stipendit 17 opiskelijalle
1000 euron stipendien saajien nimet - tiedote avautuu tästä linkistä

Tampere - Pietari -junayhteyskyselyyn
kannattaa vastata heti! (Se sulkeutuu 16.2.)
Tampere-Pietari -välisen nopean junayhteyden
tarve selvitetään Tampereen kaupungin, Visit
Tampereen ja Merenkurkun neuvoston
toimeksiannosta. Tampereen alueen yrityksiltä
tiedustellaan matkustustarpeita Venäjälle
lyhyellä luottamuksellisella kyselyllä.
Kysely avautuu tästä

Puheenjohtajana ja
moderaattorina
toimitusjohtaja Sari
Lounasmeri, Pörssisäätiö


PÖRSSI-ILTA
6.3.2018 klo 17




Gofore, toimitusjohtaja
Timur Kärki

PÖRSSI-ILTA on
maksuton,
ilmoittautumiset tarvitaan
tarjoilujen takia:

Remedy Entertainment,
toimitusjohtaja
Tero Virtala
 Sanoma,
sijoittajasuhdejohtaja
Kaisa Uurasmaa


Talouden näkymät,
pääekonomisti
Pasi Kuoppamäki,

Ilmoittautuminen tästä

TAMPERE-TALOSSA
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Danske Bank

Tervetuloa Tampereen kauppakamari tutuksi aamiaistilaisuuteen torstaina 15.3.2018 klo 8.30-10.30
Tilaisuudessa kerromme kauppakamarin palveluista ja
ajankohtaisista asioista, mutta ennen kaikkea haluamme kuulla
uusien jäsentemme toiveita ja odotuksia kauppakamarille. Yhteinen
aamiainen on mukavan rento tapa aloittaa jäsenyys ja
verkostoituminen muiden jäsenten kanssa, joten kannattaa
ilmoittautua mukaan mitä pikimmin.
Oikealla olevaa logoa voi tilata vaikkapa www-sivuille!
Ilmoittautuminen tästä linkistä

Sokos Hotel Tornissa 16.3. klo
8.30–11: miten digitoimisto Geniem
ja Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy
käyttävät asiakaslähtöisiä
menetelmiä suunnitellessaan
digitaalisia palveluja tai esimerkiksi
TAYSin uusia sairaalatiloja.

12.4.2018 klo 17.30–21.00 Tampere-talon iso sali
Funktionaalisen lääketieteen asiantuntija Paula Heinosen vinkit
kaikille terveydestä kiinnostuneille seuraavaksi sadaksi vuodeksi
hyvinvointiin ja jaksamiseen. Vinkkejä siitä, millä pienillä
muutoksilla otetaan askeleet elämänmuutokseen, mihin stressi
vaikuttaa, suoliston ja vatsan hyvinvoinnin merkityksestä sekä
aivojen ravitsemuksesta.
Lisätietoja tästä

Lippupisteeseen tästä

Maaliskuun kauppakamariaamiaisella tarjoillaan myös
kakkua, kerrothan
ilmoittautuessasi mieltymyksesi!
Tilaisuus on maksuton, paikkoja
rajoitetusti. Ilmoittautumiset tästä
linkistä tarvitaan tarjoilujen takia.

HUHTIKUU

12

Vielä ehtii mukaan upeaan juhlavuosikirjaan!

Ensimmäiset juhlavuosikirjat jaetaan 7.5.2018
kevätkokouksessa - kannattaa laittaa kalenteriin
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Näkyvyyttä kirjasta useilla eri vaihtoehdoilla:





Onnittele 100-vuotiasta Tampereen kauppakamaria
juhlavuosikirjassa!
Toimialoittaisessa jäsenluettelossa mahdollisuus nostaa
omia sosiaalisen median kanavia myös linkityksin eversiossa.
Juhlavuosikirja on monisivuisempi kuin vuosikirjat yleensä ilmoitusaineistoja mahtuu mukaan enemmän!

Juhlavuosikirjassa uutuutena mukana muiden muassa ensi kerran
e-versiossa audiovisuaalisia aineistoja. Enemmän yritysesittelyjä
kuin koskaan aiemmin, joten kirjasta tulee juhlavampi teos.
Juhlavuosikirjan mediakortti avautuu tästä

Tervetuloa ajankohtaiskoulutuksiin - tutustu tarjontaan tästä!
22.2. klo 9–15 REMBURSSI VIEJÄN TYÖKALUPAKISSA
Technopolis
Asiantuntijana FM, remburssi- ja laivausdokumentaatioasiantuntija Kirsti Turkia,
Yliopistonrinne Yrityskonsultointi Turkia Ky.
Jäsenhinta 320 € (+ alv), normaalihinta 640 € (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
7.3. klo 9–16
ASIAKASLÄHTÖISYYDELLÄ TULOSTA – DIGITAALINEN OSTOPOLKU
Technopolis
Asiantuntijoina sisältöstrategit Santeri Niemi ja Riikka Seppälä, Differo Oy
Yliopistonrinne Jäsenhinta 320 € (+ alv), normaalihinta 640 € (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
13.3. klo 13–16 MITEN JOHDAT ITSESI ONNISTUMISEEN?
Technopolis
Asiantuntijoina stressivalmentaja, KTM, HuK Miia Huitti ja stressinhallinnan asiantuntija,
Yliopistonrinne HM Henna Salonius
Jäsenhinta 230 € (+ alv), normaalihinta 460 € (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
15.3. klo 9–12 MITEN TUOTAN SISÄLTÖÄ SOMEEN
Technopolis
Kouluttajana toimii sosiaalisen median asiantuntija Hanna Takala, Zento Oy
Yliopistonrinne Jäsenhinta 230 € (+ alv), normaalihinta 460 € (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
20.3. klo 9–12 LISÄTTY TODELLISUUS (AR) - HISTORIA, NYKYTILA JA HYÖDYNNETTÄVYYS
Technopolis
OMASSA LIIKETOIMINNASSA
Yliopistonrinne Asiantuntijana Co-Founder & CTO Sauli Kiviranta, Delta Cygni Labs Ltd
Jäsenhinta 230 € (+ alv), normaalihinta 460 € (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
21.3. klo 9–16 JOHDON KOMMUNIKAATIOVALMIUDET
Technopolis
Asiantuntijana toimitusjohtaja Mikko Parikka, Adeptus Partners Oy
Yliopistonrinne Jäsenhinta 490 € (+ alv), normaalihinta 810 € (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
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HHJ ja STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN - Miten hallitus varmistaa strategian
toteutumisen 8.3.2018 klo 9–16 Tampereella. Kouluttajana toimii Managing Partner, HHJ PJ
Ismo Salminen, Value Business Advisors Nordic Oy.
Tutkimusten ja selvitysten mukaan 60–70 % yritysten strategioista ja muista keskeisistä
suunnitelmista ei toteudu. Keskiössä ovat strategiaprosessi, strategia itse sekä tapa, jolla
yrityksen johtamisjärjestelmää hyödynnetään strategian toteuttamisessa.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä linkistä

HHJ-PUHEENJOHTAJAKURSSI • 11.4. klo 12.15–16.30 • 12.4. klo 8.30–15.00
Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja
ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajalla pitää olla kyky kehittää omaa ja hallituksen jäsenten
hallitustyöskentelyn osaamista.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä linkistä

Elinkaarihankkeiden
verosäännöt uudistuivat – nyt
mahdollista myös kuntien ja
yksityisten yritysten
rakennushankkeissa

Markkinaoikeuden päätös
bussiasiassa
Asianajotoimisto Merkuriuksen
lakikatsaukseen tästä

EY:n lakikatsaukseen tästä

This email has been sent to noora.hietanen@tampereenkauppakamari.fi | If you
no longer wish to receive emails please unsubscribe | © 2018 Tampereen
kauppakamari, All rights reserved
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