
34. KUKKAISPORMESTARI on
Pirkanmaan Yrittäjien Pasi Mäkinen ja
KUKKAISTYTTÖ 2017 on Irina Klimova

He osallistuvat uudistettujen kukkaisviikkojen
tapahtumiin ja Koukkuniemen vanhainkodissa
kukkaiskuninkaallisten valintaan.

Tiedotteeseen tästä

Pirkanmaan kesän 2017 menovinkit!

Kesälomastressiä helpottamaan kokosimme yhteen Pirkanmaan
menovinkkitärppejä koko kesän 2017 ajalle.

Tampereen kauppakamarilehden artikkeliin tästä

Ketä johtajan pitää auttaa ensin?

Oletko johtajana riittävän itsekäs pukemaan
happinaamarin yllesi ja huolehtimaan itsestäsi
ensin, jotta voit johtaa muita?

Tampereen kauppakamarilehden blogiin

Uudet AKA-kiinteistönarvioijat

Suomalaisella kiinteistöalalla kaikkein vaativimpia
arvonmäärityksiä tekevien auktorisoitujen
kiinteistöarvioijien (AKA) määrä kasvoi
kahdeksalla arvioijalla.

Uudet kiinteistöjen arvioijat -lista

Uudet LKV:t ja LVV:t

Keväällä 2017 järjestetyistä välittäjäkokeista
saatiin 252 uutta laillistettua kiinteistönvälittäjää
(LKV) ja 27 laillistettua vuokrahuoneistonvälittäjää
(LVV).

Uudet kiinteistöjen välittäjät -lista

Tampereen kauppakamarin e-jäsentiedote 7.6.2017

Välitä eteenpäin:

Avaa selaimessa  |  Kerro kaverille
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Kiitos kaikille kevään 2017 koulutuksiin
osallistuneille ja palautetta antaneille!

Palautetta antaneiden kesken arvottiin
kaksi 60 euron ravintolalahjakorttia
ravintola Tampellaan.

Arpaonni suosi seuraavia henkilöitä:
Asta Almonkari, Ahlstrom Tampere Oy
Päivi Viherkoski, Serlachius-museot

Onnea voittajille!

 "Olen oppinut valtavasti ja odotan innolla, että
pääsen laittamaan tiedon käytäntöön. Plussaa
monipuolisesta kattauksesta ja erittäin
mielenkiintoisista case-yrityksistä. Ryhmätyö oli
firman kannalta korvaamatonta."

Elokuussa Tampereella torstaisin 31.8.,
7.9., 14.9., 21.9. (ryhmätyö) ja 28.9.2017

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)-kurssi
soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja
kehittämiseen. Se sopii sekä hallitustyötä jo
tekeville henkilöille tai sitä harkitseville ja auttaa
myös yrittäjiä sekä yritysjohtajia hyödyntämään
hallitustyöskentelyä entistä paremmin.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja

ELOKUU
Tervetuloa verkostoitumaan kauppakamariaamiaiselle
Tampereen Lapland-hotelliin 25.8. klo 8.30 - 11

Yhteistyössä AS3:
JOHDA URAASI JA SITOUTA TYÖNTEKIJÄSI

Lisätietoja Ilmoittautuminen

AJANTASAISTA AMMATTITAITOASI        #kamarikouluttaa

Painettu syksyn 2017 koulutuskalenteri postitetaan jäsenille elokuun alussa!

Setelipäivässä 20.6. klo 9.30-15.30: Palvelusetelijärjestelmät osana tulevaisuuden
yrityspalveluja - vastaus nopeasti muuttuvassa maailmassa? Kokemuksia innovaatiosetelin
kyvystä vastata digitalisoitumisen tarpeisiin ja toimintamallin laajemmasta hyödyntämisestä.
Tervetuloa Sokos Hotel Torniin, ilmoittautuminen ja lisätietoja

GOLF 21.6.2017: Tampereen kauppakamarin Golf-kisan voittajat pääsevät edustamaan
Pirkanmaata ja puolustamaan viime vuoden mestaruutta kauppakamarien yhteiseen kisaan
elokuussa. Ilmoittautuminen ja lisätietoja
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Myyntijohtajaverkostoon syksyllä 2017!

Valmennusohjelman teemoina ovat
myyntijohtajan vuorovaikutustaidot ja
johtamistyyli, johtamisen psykologia ja
tuloksenteko paineen alla, sisäinen johtajuus,
johtaja on media ja Social Selling. Yksin
tietotaito ei korreloi suoraan tuloksen-
tekokyvyn kanssa. Myös tunteet ja asenteet
vaikuttavat käyttäytymiseemme johtajana.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

TERVEYSHAITTA ASUNTO-
OSAKEYHTIÖSSÄ

Asianajotoimisto Alfan
lakikatsaukseen

Viimeaikainen oikeuskäytäntö
selkeyttää veronkiertoa
koskevan sääntelyn
soveltamista yritysjärjestelyissä

PwC:n lakikatsaukseen

YRITYKSET KERTOVAT

CAD-ohjelmistojen pilvipalveluratkaisu
mahdollistaa suomalaisille CAD-ohjelmistotaloille
aiempaa joustavamman mahdollisuuden
palvelunsa tarjoamiseen sekä CAD-
suunnittelutoimistoille mukautuvamman
käyttäjäkokemuksen. Palvelukonseptointiin
saatu Tekes-rahoitus mahdollistaa yrityksen
kasvustrategian toteuttamisen CAD as a Service
-konseptin kautta myös kansainvälisillä
markkinoilla.

Lue lisää Tampereen

kauppakamarilehdestä

@tampereen.kauppakamari

Uutiskirje on lähetetty osoitteeseen email-address@domain.tld | © 2017
Osoitelähde: Tampereen kauppakamarin jäsen- ja yhteystietorekisteri,
rekisteriseloste avautuu tästä. Uutiskirjeen lähetyslistalta voi poistua seuraavaa
linkkiä klikkaamalla: unsubscribe  |

https://app.emarketeer.com/a/plink/rowa/v1-t13j3SHcM7R7uiGSCUz...

3 / 3 28.6.2018 klo 13:26


