
Yritykset tilittävät veroja lähes 44
miljardia vuodessa -

Yhteisövero on vain kymmenesosa
kaikista yritysten maksamista veroista.

Pirkanmaa on 3. suurin yritysten
sijoittumispaikka Suomessa.

Kotipaikkansa Pirkanmaalle on rekisteröinyt
yhteensä 22 240 yritystä, jotka työllistävät
toiseksi suurimman määrän Suomen
maakunnista: 128 000 henkilöä.

Tiedotteeseen ja VEROSELVITYKSEEN

Tervetuloa arvioimaan Tampereen kauppakamarilehteä!

Pirkanmaan elinkeinoelämän pää-äänenkannattaja on ilmestynyt
pian 50 vuotta ja sitä painetaan yli 16 500 kappaletta kuudesti
vuodessa. Verkkolehden tekemiseen panostetaan paljon
julkaisemalla muiden muassa säännöllisesti tuoreita uutisia,
blogitekstejä ja tapahtumatietoja. Verkkolehden kanssa
monikanavaisesti toimivat nämä pari kertaa kuukausittain ilmestyvät
Kamarin uutiset eli e-jäsentiedote, joka lähetetään yhä kasvavan
jäsenmäärän johdosta yli 3500 sähköposti-osoitteeseen. Sosiaaliset
mediamme kertovat aktiivisesti elinkeinoelämästä ja toiminnasta:
Tampereen kauppakamarilla on Facebookissa lähes 1000 ja
Twitterissä yli 3800 seuraajaa.

Tampereen kauppakamarilehden lukijakyselyyn tästä

1.11.2017 e-jäsentiedote

Share this email:

Avaa selaimessa  |  Välitä eteenpäin
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Järjestätkö pikkujouluja – huomioi ainakin
nämä kolme seikkaa!

Pikkujoulujuhla on monelle vuoden kohokohta. Into
järjestää henkilöstölle yhteinen illanvietto vaihtelee
vuosittain usein yritysten bisneksen menestyksen
mukaan. Tänä vuonna on jälleen kuultu
ilahduttavasti positiivisia lausuntoja.

Lue lisää, etu ennen 17.11. varauksiin

TOP 5 virheet yrityksen
kansainvälistymisessä

Yrityksen laajentaessa toimintaansa kansainvälisille
markkinoille, törmätään usein samoihin virheellisiin
käsityksiin toimialasta riippumatta.

YRITYKSET KERTOVAT Tampereen

kauppakamarilehdessä - lue lisää

Uudistuminen ei ole vaihtoehto - se on elinehto

Digitalisaatio ei ole vain toiminnan tehostamista vaan asiakaskokemuksen
parantamista, muistuttaa OP Ryhmän digitaalisen liiketoiminnan ja uusien
liiketoimintojen johtaja Harri Nummela. – Digitalisaation ansiosta asiakkaille
voidaan tarjota kustannustehokkaampia ja parempia palveluita kuin aikaisemmin.
Ennen kun tarjottiin parempia palveluita, kustannukset kasvoivat ja hinta nousi.
Digitalisaatio pystyy tämän yhtälön rikkomaan. Lue lisää Tampereen kauppakamarilehdestä

Tutustu koulutustarjontaan ja ilmoittaudu mukaan syksyn koulutuksiin!

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
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HHJ-kurssin ja HHJ-
puheenjohtajakurssin suorittaneille

HHJ-ALUMNISEMINAARI 22.11.2017: Strategian uudet
ajat - pääpuhujana professori Alf Rehn

Tampere-talo / Duetto 2 (Yliopistonkatu 55)
Puheenvuorot case-esimerkeistä:

Finlayson,
Solita,
HappyOrNot ja Case Flexim,
Case Kotisun.

Julkaistu ohjelma, ilmoittautuminen ja lisätietoja

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

15.11. klo 9-15
Technopolis
Yliopistonrinne

YRITYSKAUPAN VAIHEET OSTAJAN JA MYYJÄN NÄKÖKULMASTA
Asiantuntijana Senior Associate Antti Husa, Asianajotoimisto Borenius Oy
Jäsenhinta 320€ (+ alv), normaalihinta 640€ (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

16.11. klo 9-12
Tehcnopolis
Yliopistonrinne

OPI MITTAAMAAN SOSIAALISEN MEDIAN RAHALLINEN HYÖTY
Asiantuntijana Taneli Katila, Ideal Digi Oy
Jäsenhinta 230€ (+ alv), normaalihinta 460€ (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

23.11. klo 9-12
Technopolis
Yliopistonrinne

ERP:ISTÄ EROON; NYT TEHDÄÄN TULOSTA LIIKETOIMINTA-ALUSTALLA
Asiantuntijana Digitalization Coach & Business Change Consultant Leena Peuhu,
Artescon Oy
Jäsenhinta 230€ (+ alv), normaalihinta 460€ (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

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
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KUTSU: 100 vuotta tulevaisuutta alkaa
27.11.2017 Tampereen teatterissa

17.00 Syyskokous (vain jäsenille)
17.45 Verkostoitumista
18.00 Katsaus 100 vuoden taakse
Kauppakamarin huomionosoitukset
VUODEN YRITYSJOHTAJA &
ELINKEINOVAIKUTTAJA
Juhlamaljat
19.00 Verkostoitumista
21.30 Tilaisuus päättyy

Kutsu jäsenille lähetetään postitse pian!

Ilmoittautumislinkki kaikille avoimeen iltajuhlaan
Kamarin uutisissa19/2017.

JOULUKUU
TERVETULOA TAMPEREELTA SLUSHIIN!

Tampereen kauppakamari, PwC ja Nordea Suomi
tarjoavat kuljetuksen 1.12. 

#slush17

Lipun lunastaminen tästä linkistä

”DD” ELI KAUPAN KOHTEEN
TARKASTUS YRITYSKAUPASSA

Asianajotoimisto Alfa Oy:n
lakikatsaukseen

Perustajaurakoitsijan
kirjanpidon ja
arvonlisäverotuksen muutoksia

KPMG:n lakikatsaukseen
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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!

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  |
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