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1/2-sivu
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JÄSENET
HAKEMISTOT
VUOSIKERTOMUS 2020
TAMPEREEN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2021
sisältää vuosikertomuksen 2020 ja ajankohtaista tietoa elinkeinojen
kehityksestä Pirkanmaalla. Vuosikirjasta löytyvät kauppakamarin
luottamuselimet ja luottamushenkilöt sekä aakkosellinen että
toimialoittainen jäsenluettelo.
Lisäksi vuosikirjassa on hyödyllisiä yhteystietoja: HTT-tavarantarkastajat, KHK / AKA auktorisoidut kiinteistönarvioijat, ulkovaltojen
konsulit, tiedotusvälineet ja kansanedustajat.
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Sähköiset
kanavat tavoittavat
yhteensä noin
19 000 lukijaa
ja seuraajaa
kuukaudessa.
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AINEISTOT

Tampereen kauppakamari
Kalevantie 2 D, 33100 Tampere
p. 03 230 0555
www.tampereenkauppakamari.fi

aineistot@saarsalo.fi

ILMOITUSMYYNTI
Saarsalo Oy
• Timo Lepistö, p. 044 534 9878
timo.lepisto@saarsalo.fi
• Roni Hurskainen, p. 044 752 0320
roni.hurskainen@saarsalo.fi
• Maria Ahoranta, p. 044 243 3519
maria.ahoranta@saarsalo.fi
LASKUTUS
Tampereen kauppakamari
• Reetta Pienimäki p. 040 580 6963
reetta.pienimaki@tampereenkauppakamari.fi
Laskutus varauksesta seuraavan
kuukauden 1. päivä, 14 pv netto.
Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.

AINEISTOPÄIVÄ

Pirkanmaan
elinkeinojen
kehitys yksissä
kansissa.

26.3.2021
TEKNISET TIEDOT
A4, nelivärinen, liimasidottu
Sivumäärä n. 130
Painopaikka PunaMusta
Painosmäärä 3 000 kpl

VUOSIKIRJA
VUO SIKE RTO

MUS 201 9

JÄS ENE T

JAKELU
• Tampereen kauppakamarin jäsenet
• Päättäjät eduskunnassa sekä
Pirkanmaan kaupunkien ja kuntien johdossa
• Tiedotusvälineet
• Aluehallinnon toimipisteet
• Oppilaitokset Pirkanmaalla
• Tampereen kauppakamarin verkkosivut
• Tampereen kauppakamarilehden verkkosivut
• KamarinSähköiset
uutiset -uutiskirje
• Tampereen
kanavat kauppakamarin
tavoittavat somekanavat

yhteensä noin
19 000 lukijaa
ja seuraajaa
kuukaudessa.

HAK EMI STO

T

