
PÄÄKIRJOITUS: Seuraavat 100 vuotta

Kauppakamarit Suomessa juhlivat isänmaamme tapaan 100-
vuotista taivaltaan ja ensi vuonna koittaa myös Tampereen
kauppakamarin vuoro. Elämme elinkeinojen parissa ja käytännön
elämässä kuluneen ja tulevan vuosisadan käännekohtaa muutenkin
kuin kuvainnollisesti. 2010-luku on tehnyt maailmasta digitaalisen.
Internet of Things oli vielä muutama vuosi sitten suuri tulevaisuuden
juttu, joka oli tuttu joillekin ja relevantti harvoille. Nyt IoT-sensoreita
ja antenneja löytyy lähes kaikista uusista tuotteista ja asia on
arkipäiväistynyt. Teknologinen murros jalostaa joitakin asioita, toiset
se mullistaa täysin. Murros hämmentää, mutta auttaa näkemään
mikä on pysyvää.

Tampereen kauppakamarin asiamies Harri Ojala

Pääkirjoitus jatkuu Tampereen kauppakamarilehdessä

TERVETULOA MUKAAN TAMPEREEN
KAUPPAKAMARIN JUHLAJULKAISUIHIN

Juhlavuosikirja ja Tampereen kauppakamarilehti
ovat yhä tärkeämpiä medioita, kun 100 vuotta
tulevaisuutta yhdessä yritysten kanssa alkaa
Pirkanmaalla.

Lisätietoja Tampereen

kauppakamarilehden blogissa

18.10.2017 e-jäsentiedote

Share this email:

Avaa selaimessa  |  Välitä eteenpäin

Voita vapaapäivä antamalla ilmi vuoden 2017 työnantaja!

Pirkanmaan paras työnantaja palkitaan 35. kerran 25.1.2018. Vuodesta 1983 järjestetyn
kilpailun tavoitteena on kannustaa työllistäjiä ja työllistämistä. Tänä vuonna korostetaan
erityisesti henkilöstöstä huolehtimista kuten kehittämistä, motivointia sekä hyvinvointia.
Parhaat ehdotukset palkitaan tuotepalkinnoin ja yhdelle ehdottajista on luvassa pääpalkintona
palkallinen vapaapäivä. Ehdotukset tästä linkistä!

Tutustu koulutustarjontaan ja ilmoittaudu mukaan syksyn koulutuksiin!

https://app.emarketeer.com/a/plink/rowa/v1-t13j3SHcM7R7uiGSCUz...
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LOKAKUU
PÖRSSI-ILTA 31.10. klo 17-19.20, Tampere-talo

Nordea - Ari Kaperi, maajohtaja
Stockmann - Lauri Veijalainen, toimitusjohtaja
Suominen Corporation - Anu Heinonen, sijoittajasuhdejohtaja
Talouden näkymät - Jukka Appelqvist, ekonomisti, Danske
Puheenjohtaja - toimitusjohtaja Sari Lounasmeri, Pörssisäätiö

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Kotisatama Turku Tampereella 1.11. klo
15-18 Sokos Hotel Tornissa

Turun sataman sijainti on erinomainen sekä
ulkomaankaupan tuonti- että vientikuljetuksiin.

Ilmoittautuminen infotilaisuuteen

25.10. klo 9-12
Technopolis
Yliopistonrinne

SOCIAL SELLING
Asiantuntijana Sani Leino, Adeptus Partners Oy.
Jäsenhinta 230 € (+ alv), normaalihinta 460 € (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

26.10. klo 9-16
Technopolis
Yliopistonrinne

VOIMAVARAT JA ONNISTUMISET ESIMIESTYÖN PERUSTANA
Asiantuntijana Senior Advisor Leena Rautiainen, Azets People Oy
Jäsenhinta 320 € (+ alv), normaalihinta 640 € (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

9.11. klo 9-16
Technopolis
Yliopistonrinne

VIENTIPROSESSI TOIMII!
Asiantuntijana OTA Marika Nummila, Samex Solutions Oy
Jäsenhinta 320€ (+ alv), normaalihinta 640€ (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

KAUPPAKAMARIN VEROPÄIVÄ 2.11. klo 9-16 Scandic Rosendahl

Asiantuntijoina OTT Pauli K Mattila, Keskuskauppakamarin veroasioista vastaava johtaja Ann-Mari
Kemell ja KHT Henry Kampman Revisium Oy:stä.
Jäsenhinta 320 € (+ alv), normaalihinta 640 € (+ alv) Ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä linkistä
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Tervetuloa verkostoitumaan
kauppakamariaamiaiselle!   

Tampere-talon kokoustila
Aaria, 2. krs #kkaamu

Marraskuun kauppakamariaamiainen 17.11. klo 8.30-11
yhteistyössä Mehiläinen: Mitä on laadukas ajattelu
työssä, mitä taitoja työ tekoälyn rinnalla vaatii?

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Vuosikokous - 100 vuotta tulevaisuutta alkaa 27.11.2017
Tampereen teatterissa

17.00 Syyskokous
18.00 Katsaus 100 vuoden taakse
VUODEN YRITYSJOHTAJA & ELINKEINOVAIKUTTAJA
Juhlamaljat
22.00 Tilaisuus päättyy

Kutsu lähetetään lähitulevaisuudessa

Tervetuloa Tampereelta SLUSHIIN!
Tampereen kauppakamari, PwC ja Nordea
Suomi tarjoavat kuljetuksen 1.12. 
#slush17

Lipun lunastaminen tästä linkistä

Milloin julkista hankintaa koskeva
tarjouspyyntö rajoittaa kilpailua?

Asianajotoimisto Merilampi Oy:n
lakikatsaukseen

Miten digitalisaatio muuttaa
yritysten talousraportointia,
tilintarkastusta ja verotusta?

EY:n lakikatsaukseen

Hyvän mielen verkkokaupasta voi tilata hyvän mielen lähetin
ulkoiluttamaan ja viihdyttämään vanhuksia Koukkuniemen
vanhainkotiin, Lempäälän Ehtookotoon ja Nokian Vihnuskotiin
sekä kertoa siitä asiakkaille ja sidosryhmille e-kortilla.
Hyvän mielen verkkokauppaan tästä - tervetuloa!

Tampereen kauppakamari tutuksi -tilaisuus 16.11.2017 klo 8.30-10.30

Aamiainen on katettu kaikille uusille jäsenille ja jäsenyyttä harkitseville - tervetuloa
tutustumaan Tampereen kauppakamarin toimintaan ja toisiin jäseniin. Uudet ideat ja
kommentit otetaan vastaan mielellään! Ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä linkistä

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