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28.9.2021 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Jäsentapaaminen: Maankäyttö, liikenne ja
vastuullisuus 28.9.2021

Hybriditoteutus: Striimi & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Vuoden kolmanneessa Jäsentapaamisessa teemana ovat maankäyttö, liikenne
ja vastuullisuus.

Jäsentapaamiset koostuvat lyhyestä Kauppakamarin toiminnan ja tuotteiden
esittelystä, vaihtuvien teemojen mukaisista asiantuntijapuheenvuoroista sekä
jäsenten esittäytymisestä ja verkostoitumisesta. Koko vuoden Jäsentapaamiset
teemoineen näet KauppakamariKaupasta jäsentapahtumien alta. Jäsentapaamiset on
tarkoitettu kaikille Kauppakamarin jäsenyrityksille, olette sitten uusia tai pidempään
mukana olleita. Tapaaminen pyritään järjestämään hybridinä (lähi- ja etätoteutus).
Toteutusta muutetaan tilanteen vaatiessa.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Kauppakamarin jäsenenä saat maksutonta neuvontaa lakimiehiltämme ja
vero- ja kirjanpidon asiantuntijoiltamme, voit osallistua laadukkaisiin ja
monipuolisiin jäsentilaisuuksiimme sekä pääset osaksi laajaa
verkostoamme. Vain jäsenille -tilaisuudet ovat osa tätä kokonaisuutta.

Jos yrityksesti ei vielä ole Kauppakamarin jäsen, tutustu jäsenyyteen
tästä: https://helsinki.chamber.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/

Ohjelma

Ohjelman aikataulu päivittyy lähempänä tapahtumaa.

Tapahtuma alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 11.00.

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu[at]kauppakamarikoulutus.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta.13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu.Ilmoittautumisen valmennuskokonaisuuteen tai laivaseminaariin
voi peruuttaa veloituksetta väintään 21 vuorokautta ennen valmennuskokonaisuuden ensimmäisen jakson tai laivaseminaarin alkamista. 20–14 vuorokautta ennen
peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. Matka- ja
ulkomaanseminaareissa noudatetaan vastuullisen matkanjärjestäjän ilmoittamia peruutusehtoja.Peruutusoikeus päättyy aina päivämääristä riippumatta asiakkaan
aloittaessa koulutuksen suorittamisen esimerkiksi kirjautumalla koulutukseen sisältyvään verkkoosioon. Tämän jälkeen peritään koko osallistumismaksu.Peruutukset on
tehtävä kirjallisesti. Esteen ilmetessä voi osallistumisen luovuttaa kollegalle, osallistujamuutokset tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.Helsingin Kamari Oy:llä on
oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostilla viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin ohjelmanmuutoksiin.
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