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20.8.2021 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Löydä kilpailuetusi -kirjan julkistamistilaisuus
20.8.2021

Hybriditoteutus: Striimi & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Tule kuulemaan, miten yrityksesi on mahdollista tunnistaa oma kilpailuetunsa. Markku
Vierula kertoo kirjanjulkistamistilaisuudessa kehittämästään Löydä kilpailuetu -
työkalusta ja sen hyödyistä yritystoiminnalle.

Tilaa kirja.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Löydä kilpailuetusi -kirjan tarkoituksena on auttaa yritystä tunnistamaan
kilpailuetunsa. Kilpailuedun avulla yritys kehittää liiketoimintaa
fokusoidusti ja pitkäjänteisesti. Kasvavalle yritykselle kilpailuetu on
strategian kivijalka. Kirjassa kilpailuetu nivotaan osaksi strategiaa ja
yrityksen brändiä käytännönläheisellä tavalla.

Teos sisältää inspiroivan Löydä kilpailuetu -työkalun, ja siinä esitellään
myös koko joukko supisuomalaisia yrityksiä, joilla on selkeä ja puhutteleva
kilpailuetu.

Ohjelma

13.30 Saapuminen ja ilmoittautuminen lähitilaisuuteen

13.50
Yhteyksien avaus

14.00
Tervetuloa, Taina Parviainen, tuottaja, Helsingin seudun kauppakamari

14.10
Miten yrityksen on mahdollista tunnistaa oma kilpailuetunsa?

Kirjailija Markku Vierula kertoo kirjan syntyvaiheista ja opeista sekä
suomalaisista yrityksistä, joilla on selkeä ja puhutteleva kilpailuetu.

15.00
Kysymyksiä ja vapaata keskustelua

Striimin kautta osallistuvien on mahdollista lähettää chatin kautta kysymyksiä ja
osallistua keskusteluun.

Asiantuntijat

Markku Vierula
Yrittäjä, konsultti, kirjailija, valmentaja 
Vierula Consulting Oy

KAUPPAKAMARI KAUPPA

https://kauppakamarikauppa.fi/products/loyda-kilpailuetusi-kasikirja-strategian-ja-brandin-kehittamiseen?variant=40016208167061


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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