
Kuljetusten arvot ja volyymit karttakuvissa;
Liikenneväyläselvitys avautuu tästä linkistä

Ilman toimivaa tieverkkoa miljardien tulot
vaarantuvat!

Liikenneselvitys paljastaa toimialojen
eniten käyttämät väylät

Tuore liikenneselvitys paljastaa tieverkoilla
liikkuvat raaka-aine- ja tavaravirrat eli toimialojen
eniten käyttämät väylät. Tieverkko mahdollistaa
miljardien tulot.  Siksi korjausvelka on saatava
kuriin toimialoille kriittisillä väylillä,
kauppakamarit vaativat.

Tiedotteeseen ja selvitykseen tästä

Yritysten rikosturvallisuus - riskit ja niiden
hallinta tietosuojavastuista torjuntaan

Tampereen kauppakamarilehden kolmiosaisen
artikkelisarjan lisäksi tarjolla on jäsenille
tietosuojavalmennus ja kaikille kaksi vaihtoehtoista
ajankohtaiskoulutusta aiheesta.

Tampereen kauppakamarilehteen tästä

Muutosvastarintaa ei ole olemassa

Merkityskeskeinen työ ja perinteiset
muutosjohtamisen mallit sopivat huonosti yhteen.
Gofore Oyj:n johdon neuvonantaja Eeva Kiiskisen
viimeperjantaisesta Johtajuuden rakentuminen
muutoksessa -väitöksestä lisää lehdessämme.

Tampereen kauppakamarilehden blogiin tästä

13.12.2017 e-jäsentiedote
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Kouluttajana myyntiosaamisen
yliopettaja, KTT Pia Hautamäki

Strategista myynnin johtamisen ymmärrystä
hallitustyöskentelyn kehittämiseksi 23.1.2018

Hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet tarvitsevat ymmärtämyksen
asiakaskäyttäytymisen ja globaalin toimintaympäristön vaikutuksista
tulevaisuuden strategiseen myynnin johtamiseen. Päivän jälkeen
hallituksen jäsen osaa pyytää oikeita myynnin johtamisen mittareita
yrityksen kasvun, kannattavuuden ja arvon kehittymisen
näkökulmasta ja työstää painopistealueet ja mittarit tulevaisuuden
strategiseen myynnin johtamisen tukemiseen.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Mitä yritysjohtajan pitää tietää immateriaali-
oikeuksien suojaamisesta ja lisensoinnista Kiinassa?

Päätettävät asiat käytännössä 26.1.2018 klo 8.30 - 11

Kokoustila Pormestari, Technopolis Yliopistonrinne  

Brändinhaltijana Kiinassa – strategia menestykseen
Patentin hakijana Kiinassa? – Varaudu yllätyksiin!
Lisensointi Kiinassa – vinkkejä parhaaseen tulokseen

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Hyvän mielen verkkokaupasta e-kortti
lahjoitusta vastaan: Työllistä nuoria ja
ilahduta vanhuksia!

Hyvän mielen verkkokauppa avattiin ensi kerran
10 vuotta sitten, jotta joulun alla voidaan
lahjoittaa varoja työllistämään nuoria
ilahduttamaan vanhuksia Pirkanmaan
hoivakoteihin. Hyvän mielen lähettiläs, nykyään
lähihoitaja Roosa Pannula ja Lempäälän
Ehtookodon johtaja Jaana Holm kertovat
kokemuksistaan. Lue lisää klikkaamalla tästä.

Hyvän mielen verkkokauppaan

TUTUSTU KOULUTUSTARJONTAAN JA ILMOITTAUDU MUKAAN!

18.1. klo 9–12
Technopolis
Yliopistonrinne

MITEN PARANNAN REKRYTOINTIEN ONNISTUMISTA JA LUON POSITIIVISEN
TYÖNANTAJAKUVAN
Asiantuntijana Kristiina Lehmus, Opteam Tampere
 Jäsenhinta 230 € (+ alv), normaalihinta 460 € (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

24.1. klo 9–16
Technopolis
Yliopistonrinne

OSAKEYHTIÖN JA OMISTAJAYRITTÄJÄN VEROKYSYMYKSIÄ
 Asiantuntijana Senior Tax Manager Juha-Matti Luojus, Idman Vilén Grant Thornton Oy
Jäsenhinta 320 € (+ alv), normaalihinta 540 € (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

31.1. klo 9–16
Technopolis
Yliopistonrinne

TYÖOIKEUDEN AJANKOHTAISPÄIVÄ – VÄLTÄ KARIKOT
 Asiantuntijana lakimies Katariina Sorvanto, KataKoski Oy
 Jäsenhinta 320 € (+ alv), normaalihinta 540 € (+ alv)
 Lisätietoja ja ilmoittautuminen
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Työsuhderiidan elinkaari

Ennaltaehkäiseminen, oikeusturva-
vakuutus, neuvotteleminen ja
sovinnon tavoitteleminen

KPMG:n lakikatsaukseen

Mitä koeajasta voidaan
pätevästi sopia työehto-
sopimusmääräysten valossa?

Asianajotoimisto Merilampi Oy:n
lakikatsaukseen
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