
Kansainvälistymisen kohteina lähialueet nousussa

Tampereen kauppakamari tekee kv-kartoituksen 2 vuoden välein.
Viime vuoden lopussa Viro nousi toiseksi tärkeimmäksi
vientimaaksi, tärkein on perinteiseen tapaan Ruotsi. Kun kysytään
tärkeimpiä vientimaita ja kasvatettavia markkinoita, Venäjä on
yleensä ollut 1. tai 2. Nyt se on 4. sijalla vientimaana ja 6.
kasvumarkkinana. Viron lisäksi muiden Baltian maiden
kiinnostavuus on kasvanut. Latvia nousi edellisen mittauksen sijalta
18 sijalle 8 Latvia. Liettuakin jäi vain täpärästi 10 tärkeimmän
kasvumaan joukosta.

Tiedote ja kalvosarja kansainvälistymiskartoituksesta

Kunio Morimoto and
the Task in Tampere

Objective: SMOOTH FLOW

When Kunio Morimoto, the Executive
Director of Bronto Skylift, is asked to
name his most important task at Bronto
Skylift, he answers with a question:

– Do you remember the men’s Olympic
4x100-meter relay in Rio de Janeiro?

Article in English continues here

Tampereen kauppakamarilehden
suomenkieliseen artikkeliin tästä

Tampereen kauppakamarin e-jäsentiedote
15.2.2017

Välitä eteenpäin:

Avaa selaimessa  |  Kerro kaverille

Aika ja paikka AJANTASAISTA AMMATTITAITOASI        #kamarikouluttaa

23.2. klo 9–12
Technopolis
Yliopistonrinne

OSINGONJAKO JA MUU VAROJENJAKO VEROTUKSESSA
Asiantuntijana veroasiantuntija Jukka Koivumäki
Jäsenhinta 230 € (+ alv), normaalihinta 460 € (+ alv).
Ilmoittautuminen ja lisätietoja

7.3. klo 9–12
Technopolis
Yliopistonrinne

VERKKOKAUPAN MAHDOLLISUUDET
Asiantuntijoina Taneli Katila ja Eero Lahtinen, Ideal Digi Oy
Jäsenhinta 230 € (+ alv), normaalihinta 460 € (+ alv).
Ilmoittautuminen ja lisätietoja

https://app.emarketeer.com/a/plink/rowa/v1-t13j3SHcM7QYp39JD9r...
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PÖRSSI-ILTA ma 6.3.2017 klo 17 - 19.15

(Duetto 1&2, Tampere-talo)

Orion, toimitusjohtaja Timo Lappalainen
Etteplan, toimitusjohtaja Juha Näkki
Handelsbankenin pääekonomisti Tiina Helenius: Talouden
näkymät
Puheenjohtajana Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari
Lounasmeri

Tilaisuus on maksuton; paikkoja rajoitetusti.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

HHJ-ALUMNITAPAAMINEN ke 5.4. klo 8.30–10.30 Kyberturvallisuus hallituksen kannalta

(Häggman-sali, Technopolis Yliopistonrinne, Kalevantie 2) Tampereen HHJ-alumni-
tapaamiseen kutsutaan Tampereen kauppakamarin HHJ-kurssin ja HHJ-
puheenjohtajakurssin suorittaneet. Tilaisuudessa syvennetään hallitusosaamista ja
verkostoidutaan. Puhujana Insta Group Oy:n kyberturvallisuus- ja kehitysjohtaja Jarno
Limnéll.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä linkistä
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Tervetuloa Tampereen kauppakamari tutuksi
-tilaisuuteen!

Aamiainen katettu ke 29.3. klo 8.30

Tutustutaan kauppakamarimme toimintaan ja
toisiin jäseniin 2 tunnin ajan. Kerromme
kauppakamarin palveluista ja ajankohtaisista
asioista, mutta ennen kaikkea kuuntelemme
uusien jäsentemme toiveita ja odotuksia
kauppakamarille. Yhteinen aamiainen on rento
tapa aloittaa jäsenyys ja verkostoituminen
muiden jäsenten kanssa. Tilaisuus on maksuton,
paikkoja rajoitetusti eli kannattaa ilmoittautua
mukaan mitä pikimmin.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

8.- ja 9.-luokkalaisten työelämään
tutustumista uudistetaan Tampereella

Uudessa palvelussa yritykset saavat
mahdollisuuden esitellä organisaationsa,
toimintojaan ja tulevaisuuden työllistämis-
mahdollisuuksia toimialasta kiinnostuneille nuorille.
Yrityksistä valitaan ja koulutetaan mentorit,
luodaan yritysesittelyt palveluun, tuotetaan
räätälöityjä TET-harjoitteluja nuorten kanssa sekä
luodaan uusia yhteistoiminta-malleja nuorten,
oppilaitosten ja yrityksien välille. Lisätietoja:
juha.koivunen@kaikuhr.fi

Startup Demo Day 21.2. klo 15

Startup Demo Day on Uuden Tehtaan talven 2017
startup-ryhmän päätöstilaisuus, jossa startupit
pitchaavat ideansa sijoittajille, mentoreille,
yrityskumppaneille ja asiantuntijoille. Tapahtuma
on loistava paikka omien verkostojen
kasvattamiseen sekä mahdollisuus kuulla startup-
maailman uusista tuulista.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Mikä ihmeen ESPD? Uusi laki
julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista
sekä uusi erityisalojen
hankintalaki

Asianajotoimisto Merilampi Oy:n
lakikatsaukseen

Suomalaiset perheyhtiöt
kohtaavat uudenlaisia
verohaasteita kasvaessaan ja
kansainvälistyessään

PwC:n lakikatsaukseen
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