
Tampere-Pirkkalan alueesta kehittynyt
lento-osaamisen keskus

TMP toimii sotilaskenttänä, koulutuskenttänä ja
matkustajakenttänä reitti-, charter- ja
halpalentoineen, joskus rahtikenttänäkin.
Lentoaseman päällikkö Mari Nurminen kertoo,
että operaatiot kentällä ovat lisääntyneet noin 50
prosenttia – suureksi osaksi Patrian
koulutuslentojen ansiosta.

Tampereen kauppakamarilehdessä lisää

Liikenneväylien

kunnolla ja sujuvuudella

on suora vaikutus

yritysten kilpailukykyyn

ja investointipäätöksiin!

Maan tärkeimmät liikennehankkeet – Pirkanmaalta kaksi
suurhanketta: KOLMAS RAIDE JA KOLMOSTIE

Kauppakamarit ovat listanneet Suomen liikenneverkon
tärkeimmät korjaus- ja kehittämiskohteet. Pirkanmaalta mukana
ovat junayhteyden nopeuttaminen välillä Tampere – Helsinki
kolmannella raiteella ja valtatie 3 Tampere-Vaasa -yhteysvälin
investointien aloittaminen rakentamalla Hämeenkyrön ohitustie.

Tampereen kauppakamarin tiedotteeseen ja

kauppakamarien liikennehankelistaukseen

YRITYKSET KERTOVAT
Tampereen kauppakamarilehdessä

Kansainvälistä osaamista suomalaisella
sydämellä: Holiday Inn Tampere

Holiday Inn Tampere - Central Station täytti 1.9.
kaksi vuotta. Tampereen-hotelli pääsi vastikään
kärkisijoille koko hotelliketjun asiakas-
tyytyväisyyttä ja henkilöstön ongelmanratkaisu-
taitoja arvioivassa mittauksessa.

Lue lisää lehdestä!

EU:n tietosuoja-asetusseminaari ma 25.9.2017 klo 8.30-12
Tampereen kaupungin valtuustosalissa

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) aletaan soveltaa
25.5.2018. Organisaatioiden on sitä ennen päivitettävä
henkilötietojen käsittelykäytäntönsä, minkä vuoksi
valmistautuminen on syytä aloittaa viimeistään nyt.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Tampereen kauppakamarin e-jäsentiedote
13.9.2017

Välitä eteenpäin:

Avaa selaimessa  |  Kerro kaverille
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Nordic Business Forum 2.-3.10.2017

Additional Information and Registration

Tervetuloa tutustumaan
Tampereen kauppakamarin
toimintaan! Aamiainen on katettu
uusille ja jäseniksi aikoville torstaina
12.10. klo 8.30 - 10.30.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä

Tervetuloa tutustumaan
Tampereen kauppakamarin
toimintaan! Aamiainen on katettu
uusille ja jäseniksi aikoville
torstaina 16.11. klo 8.30 - 10.30.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä

Syyskokous ja 100 vuotta tulevaisuutta alkaa 27.11.2017

Tampereen kauppakamarin syyskokous 27.11. alkaen klo 16:

sääntömääräiset asiat
kokouksen jälkeen 100-vuotisjuhlavuoden aloittaminen.

Lisätietoja: juha.koski@tampereenkauppakamari.fi

Uusi koulutuskalenteri on julkaistu! #kamarikouluttaa
Tutustu syksyn koko tarjontaan ja ilmoittaudu mukaan tästä linkistä

21.9. klo 9-15
Technopolis
Yliopistonrinne

DATAVETOINEN UUSASIAKASHANKINTA
Asiantuntijoina CEO / Planner Nico Engström ja myynnin asiantuntija ja valmentaja
Jouko Pitkänen, Uhma Oy
Jäsenhinta 320 € (+ alv), normaalihinta 640 € (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen tästä linkistä

26.9. klo 9-12
Technopolis
Yliopistonrinne

JULKINEN HANKINTA TARJOAJAN NÄKÖKULMASTA
Asiantuntijana asianajaja, varatuomari Kirsi-Marja Salokangas, Asianajotoimisto
Merilampi Oy
Jäsenhinta 230 € (+ alv), normaalihinta 460 € (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen tästä linkistä

27.9. klo 9-12
Technopolis
Yliopistonrinne

YRITYSTEN YMPÄRISTÖVASTUUT
Asiantuntijana asianajaja, varatuomari Annukka Lagerstam
Jäsenhinta 230 € (+ alv), normaalihinta 460 € (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen tästä linkistä

3.10. klo 9-12
Technopolis
Yliopistonrinne

TULLI-ILMOITTAMISEN AJANKOHTAISPÄIVÄ
Asiantuntijana Mika Eloranta, SA-TU Logistics Oy
Jäsenhinta 230 € (+ alv), normaalihinta 460 € (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen tästä linkistä

5.10. klo 9-16
Technopolis
Yliopistonrinne

OSTO- JA MYYNTILASKUJEN KIRJANPITO- JA ARVONLISÄVEROKÄSITTELY
Asiantuntijoina KTL,OTK Marja Hokkanen ja KHT Hanna Keskinen BDO Oy
Jäsenhinta 320 € (+ alv), normaalihinta 640 € (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen tästä linkistä

#hhj
@hhj_fi

"Imagollisesti HHJ oli kärjessä, kun arvioitiin:
hinta-laatusuhdetta, asiantuntevuutta ja hyödyllisyyttä." (Taloustutkimus)

ke 11.10.
klo 12.15-16.30
-
to 12.10.
klo 8.30-15

HHJ-PUHEENJOHTAJAKURSSI LOKAKUUSSA 2017
Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja
ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajalla pitää olla kyky kehittää omaa ja hallituksen
jäsenten hallitustyöskentelyn osaamista. Kauppakamarin jäsenhinta 1550 € (+alv),
normaalihinta 1950 € (+alv). Ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä linkistä
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Otteita HHJ-alumniseminaarista

HHJ-alumniseminaarissa 22.11.2017 pääpuhujana Alf
Rehn ja aiheena strategian jalkauttaminen

Case-esittelyissä strategian implementointia:

Finlayson Oy:ssa,
Solita Oyj:ssa,
HappyOrNot Oy:ssa,
Panostajan tytäryhtiöissä: Case Flexim ja Case Kotisun.

Ilmoittautuminen ja

lisätietoja tästä

HHJ-alumniseminaarin koko

ohjelma ladattavissa tästä

@TWINKLE 13.-14.12.2017

You will learn about how creativity and
innovation can help businesses grow, what the
role of diversity is, and how talented people
affect economic and social development.

Read More on Tampere CCI Magazine!

Myynnin maisteriohjelma alkaa TAMK:ssa

Yhteishaussa 20.9.2017 asti tarjolla ensimmäinen
kansainväliseen myyntiin ja myynnin johtamiseen
keskittyvä ylempi AMK-koulutus.

Lisätietoja

Talent Tampere Mentoring Programme

Since 2010 successfully bringing together
international talents and experienced professionals
- Mentors needed!

Read more

ENNALTA VARAUTUMINEN JA
PERINTÖSUUNNITTELU YRITTÄJÄN
NÄKÖKULMASTA

Asianajotoimisto Alfan lakikatsaukseen

13.10.2017 UUTUUTENA HHJ-TEEMAKOULUTUS: HALLITUS JA STRATEGIAN
TOTEUTTAMINEN Miten hallitus varmistaa strategian toteutumisen?
Ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä linkistä
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