
Tampereen uusi yliopistosäätiö
perustettiin, 1. allekirjoittajana
puheenjohtaja Jari Alanen (kuvassa vas.)

Tampereen yliopisto ja Tampereen
teknillinen yliopisto yhdistyvät yhdeksi
yliopistoksi, Tampereen ammatti-
korkeakoulu liittyy osaksi uutta
yliopistokonsernia.
Hanketta valmistellaan yhdessä opetus-
ja kulttuuriministeriön kanssa.
Toiminta alkaa vuoden 2019 alussa.
35 000 opiskelijaa, 5 000 työntekijää.
Tutkimuksen ja opetuksen aiheina
terveys, teknologia, yhteiskunta ja talous.

Tampereen kauppakamarilehteen

"  Jäsenyrityksissä
positiivisten ja negatiivisten
odotusten eroa mittaavat
saldoluvut ovat viimeksi
olleet yhtä korkealla 10
vuotta sitten!

Pirkanmaan yritysbarometri l/2017: Tampereen
kauppakamarin jäsenyritysten positiiviset
suhdanneodotukset ovat vahvistuneet kaikilla mittareilla
verrattuna viime kevääseen.

Tampereen kauppakamarin tiedotteeseen tästä

Tampereen kauppakamarin e-jäsentiedote
26.4.2017

Välitä eteenpäin:

Avaa selaimessa  |  Kerro kaverille

Vielä on tilaa toukokuun HHJ-puheenjohtajakurssilla!

HHJ-PUHEENJOHTAJAKURSSI to 11.5. klo 12.15–16.30 ja pe 12.5.2017 klo 8.30–14.30

•    "Huippuhyvä 1 ½ päivää, uskomaton tietopaketti yritystoiminnasta fokusoituna pj:n työhön."
•    "Mielestäni nyt olen valmis astumaan hallitukseen jos pyyntö sieltä käsin toistuu."
•    "Hyvin harkittu kokonaisuus, joka perustuu monen henkilön kokemukseen ja osaamiseen."

Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmä-dynamiikkaa.
Puheenjohtajalla on kyky kehittää niin omaansa kuin hallituksen jäsenten hallitusosaamista. Toimiva
hallitus toimii osakeyhtiön voimavarana ja suunnan näyttäjänä. Kurssi sopii sekä hallitusten
puheenjohtajille että puheenjohtajaksi aikoville. Osallistujilta edellytetään HHJ-kurssin käymistä tai
vastaavien tietojen hallitsemista.
Normaalihinta 1950 € (+ alv 24 %), jäseniltä 1450 € (+ alv 24 %).

https://app.emarketeer.com/a/plink/rowa/v1-t13j3SHcM7SMclpmBg...
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Yhteistyössä Kauppalehti, HHJ ja Atradius: Kasvajat-
kiertue Tampereella 10.5. Kiinnostaako
kansainvälistyminen ja vienti?

Kasvajat 2017 –tilaisuudessa vastaukset viennin
menestysresepteistä ja muiden kokemuksista.

Kauppalehti: Miten kasvuyrityksillä Suomessa menee?
Boardman 2020 -verkoston Kim Väisänen: Kohti
kansainvälistä kasvua – näin me sen teimme.
Paikalliset yrittäjät kertovat: Näillä opeilla vienti käyntiin.
Alueesi paras kasvuyritys palkitaan. Kuka saa palkinnon?
Buffet-illallinen & verkostoitumista yritysten kanssa.

Tilaisuus on maksuton, mutta paikkoja on rajoitetusti.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Aika ja paikka AJANTASAISTA AMMATTITAITOASI        #kamarikouluttaa

16.5. klo 9–16
Technopolis
Yliopistonrinne

PALKANLASKENNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ
- Asiantuntijana lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari.
- Jäsenhinta 320 € (+alv), normaalihinta 640 € (+alv)
Ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä linkistä

17.5. klo 9–16
Technopolis
Yliopistonrinne

TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ
- Asiantuntijoina asianajaja, varatuomari ja osakas Timo Jarmas, Eversheds
Asianajotoimisto Oy ja lakimies, varatuomari Vesa Ullakonoja, Lounais-Suomen
aluehallintovirasto.
- Jäsenhinta 320 € (+alv), normaalihinta 640 € (+alv)
Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Liikesivistysrahasto, Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto järjestävät
liike-elämän, tutkimuksen sekä yliopistojen uudistumista tarkastelevan
Liike, Talous & Tiede -seminaarin 4.5. iltapäivällä Tampereella

Seminaarin puhujat ja panelistit edustavat suomalaisen liike-elämän ja akatemian huippua.
Seminaarin pääpuhuja on Liikesivistysrahaston hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Reijo
Karhinen (OP Ryhmä). Tutustu tarkemmin seminaariohjelmaan
Seminaaripaikka on Tampereen yliopiston Pinni B1100-sali (Kanslerinrinne 1). Tilaisuus on
avoin ja maksuton kaikille liiketaloustieteen kehittämisestä kiinnostuneille.
Ilmoittaudu tästä linkistä viimeistään 30.4.
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TOUKOKUU
Toukokuun kauppakamariaamiainen 19.5.2017,
yhteistyössä kaupunkilehti Tamperelainen

Paikka: August von Trappe
8.30 Aamiainen
9.00 Tehokasta viestintää ja markkinointia muuttuvassa
mediaympäristössä Kirsi Hakaniemi, digitaalisen liiketoiminnan
johtaja, Mediatalo Keskisuomalainen
11.00 Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

KEIKKATYÖ KUNNIAAN!
-kampanja starttaa Tampereella

Lähde mukaan mahdollistamaan
alueen nuorille työkokemuksia ja
hoida samalla pienimuotoisemmat
työt ketterästi keikkatyöllä.

Lisätietoja tästä linkistä

Ilmoittautumiset tästä linkistä

TARPEET
KOHTAAVAT
TEKIJÄT!
ICT-alan huippu-
asiantuntijat ovat
valmiita kehitys-
hankkeita ja
prosesseja varten.
Ilmoita projekti tai
työvoiman tarve
tästä linkistä.

Tampereen kauppakamari, Technopolis ja OP Ryhmä tarjoavat NBF:n esitykset: Nordic
Business Forum 2.-3.10.2017 Live Stream! Teemat ja puhujat:

JOHTAJUUS; Richard Branson, Stéphane Garelli, Adam Grant, Patrick Lencioni, Rachel
Botsman
VASTUULLISUUS; George Clooney, James Hansen, Petteri Taalas, Severn Cullis-Suzuki
MERKITYKSELLISYYS; Nick Vujicic

Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia, mutta ilmoittautumiset tarvitaan. Tervetuloa haluamallesi
paikkakunnalle vaikkapa yhdessä asiakkaan tai yhteistyökumppanin kanssa!

Ilmoittautumiset ja lisätietoja

1985 Electromechanical film
1993 Analogue cellular data card 1994 GSM data card
1996 - 1. Communicator (Nokia 9000) 1997 - 1. GSM card phone
1999 WAP phone & server 1999 WLAN card 2001 Mobile camera phone
2004 Automated container terminal 2008 Preservative-free eye-drop for glaucoma treatment
2009 Antibiotic-releasing biod implant  2012 Nokia Pure View 2013 Nokia Lumia Pure View

Onko yrityksessänne keksitty jokin tuote tai keksintö ensimmäisenä maailmassa?

Tampereen historiassa on useita ensimmäisenä maailmassa -innovaatioita ja maailman parhaita
tuotteita omalla alallaan. Pohjoismaiden ensimmäinen sähkövalo, älypuhelin, kävelevät metsäkoneet...
ovat yhä osa tarinaa, kun markkinoimme seutua kansallisesti ja kansainvälisesti.

Uniikin tamperelaistuotteen tiedot / Let us know your unique product Made in Tampere

https://app.emarketeer.com/a/plink/rowa/v1-t13j3SHcM7SMclpmBg...
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EU:n uudesta tietosuoja-
asetuksesta muutostarpeita
ulkoistamis- ja
palvelusopimuksiin
Asianajotoimisto Merilampi Oy:n
lakikatsaukseen

Saanko perehtyä alaisteni
sähköpostiin?

KPMG:n lakikatsaukseen

@Tampereen kauppakamari

Uutiskirje on lähetetty osoitteeseen email-address@domain.tld | © 2016
Osoitelähde: Tampereen kauppakamarin jäsen- ja yhteystietorekisteri,
rekisteriseloste avautuu tästä. Uutiskirjeen lähetyslistalta voi poistua seuraavaa
linkkiä klikkaamalla: unsubscribe  |
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