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13.10.2021 | Oulu, Technopolis Ydinkeskusta

Vientiprosessi kuntoon 13.10.2021 Oulu

Hybriditoteutus: Teams & Oulu, Technopolis Ydinkeskusta

Vienti vetää, mutta yrityksen sisällä kuluu aikaa turhien asioiden setvimiseen. Ehkä
myös turhia kuluja syntyy? Tarjolla on nyt uusi, koko vientiprosessia terävöittävä
koulutus! 

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Koulutuksessa haetaan positiivista muutosta toimintatapoihin, oivalluksia
tosi elämän käytännön haasteisiin. Päämääränä on kehittää
vientitoimitusten sujuvuutta ja saada aikaan kestävää ja myönteistä
kehitystä ymmärtämällä vientitapahtuman eri osien keskinäiset
riippuvuudet. Koulutuksen jälkeen hallitsette vientitapahtumia ja
vientikuluja.

Kenelle? Sekä aloitteleville, että pidempään viennin parissa toimineille.

Asiantuntijana toimii Marika Nummila, Samex Solutions Oy. Marikalla on
pitkä ja vankka ydinosaaminen viennin, tuonnin ja tullauksen parissa. Yli
800 henkilöä yli kolmestasadasta yrityksestä on osallistunut Marikan
vetämiin koulutuksiin. Marika saa erinomaista palautetta iloisesta,
tehokkaasta ja asiakaslähtöisestä asiantuntijuudestaan.

Ohjelma

Prosessi, Asiakirjat ja Automatisointi

Vientitapahtuma, Prosessin tehostaminen
Kokonaisprosessi, Viennin suunnittelu
Dokumentit, Automatisointi

Tullinimike

Miksi se on tärkeä? Mikä se on?
Nimikkeistöt, Nimikkeen valintapolku

Made in Finland

Alkuperään liittyvää sanastoa
Etuusalkuperäsäännöt, Alkuperäkriteerit
Alkuperäasiat kuntoon

- Karsi turhat kulut toimitusketjusta - Hinta tehtaan portilla vai asiakkaan varastossa?
- Yleisimmät kompastuskivet ja käytännön haasteet
- Tärkeimmät huomioitavat ennen kaupantekoa ja vientitapahtumaa
- Muutama sana toimituslausekkeista

Jälkiseuranta

yleisimmät ongelmat tavaran saapuessa

Tiedonhaku
Pohdintoja ja oivalluksia työpajoissa

LISÄTIEDOT: palvelujohtaja Riitta Schroderus, puh. 050 338 9350,
riitta.schroderus(at)chamber.fi

ILMOITTAUTUMINEN: Pyydämme ilmoittautumaan 6.10. mennessä Lisää
ostoskoriin -painikkeen kautta. Luomalla tunnukset ja kirjautumalla sisään
KauppakamariKauppaan ohjelma laskee automaattisesti jäsenetuhinnan, mikäli
organisaationne on kauppakamarin jäsen. Etuhinta edellyttää siis kirjautuneena
asiointia. Voit ilmoittautua koulutukseen myös sähköpostilla:
jaana.lahtinen(at)chamber.fi tai puh. 050 408 0663. 

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Oulun kauppakamari

050 408 0663
jaana.lahtinen@chamber.fi

Peruutusehdot

Perumisehdot: Viikkoa ennen perutuista kurssipaikoista perimme 50 % osallistumismaksusta. Kahta päivää ennen tilaisuutta tai myöhemmin tehdyistä perumisista
perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Voit perua ilmoittautumisesi maksutta toimittamalla meille sairaslomatodistuksen. Paikan voi tarvittaessa luovuttaa
toiselle henkilölle. Sähköisen materiaalin tilanneilta perimme kuitenkin materiaalin hinnan, jos materiaali on jo lähetetty ennen perumista.

Oikeudet muutoksiin

Muutokset mahdollisia. Koulutuksen järjestämisen ehtona on koulutuskohtaisen vähimmäisosallistujamäärän täyttyminen. Oulun kauppakamarilla on oikeus perua
koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.
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