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Jäsenaamupala w/ Fenno: Yrityksesi
sopimukset kuntoon – helpotus päivittäiseen
toimintaan 18.2.2022 Seinäjoki

Sopimukset liiketoiminnan edistäjänä

Yrityksen oman toiminnan tulisi määritellä sopimuksen sisältö eikä päinvastoin.
Yritysten välisestä yhteistyöstä neuvoteltaessa osapuolten olisi hyvä käydä läpi myös
yhteistyötahojen liiketoiminnan sisältöä ja siihen vaikuttavia asioita sekä pyrkiä
huomioimaan nämä itse sopimuksessa. Tyypillisesti sopimusneuvotteluissa tehty
riittävän kattava pohjatyö ehkäisee sopimusriitoja ja ennen kaikkea edistää
osapuolten liiketoimintaa.  

Aamupalan aikana saat vastauksen mm. seuraaviin asioihin:

 - Mitä asioita olisi hyvä huomioida sopimuksesta neuvoteltaessa?

- Mitkä ovat sopimusten tyypillisimmät ongelmakohdat?

- Miten saada sopimuksista paras hyöty liiketoiminnalle? 

Aamun asiantuntijoina Fennolta ovat juristi Valtteri Vuorenmaa sekä asianajaja,
varatuomari Maria Rintala. 

 

Huom. Olemme ottaneet käyttöön uuden kauppakamarikaupan. Kaikki
tilaisuudet ja koulutukset menevät ostoskorin kautta. Kannustamme tekemään
henkilökohtaisen rekisteröinnin, jolloin maksullisissa koulutuksissa saatte heti
jäsenetuhinnan ja ilmoittautuminen on vaivattomampaa.

Autamme mielellämme, otathan yhteyttä ep@kauppakamari.fi, (06) 429 8100

Pidätämme oikeuden rajoittaa tapahtuman osallistujamäärää voimassa olevien
koronasuositusten mukaisesti. Tapahtuman maksimiosallistujamäärä on 20 henkilöä.

                                                                                                                                                                       

KAUPPAKAMARI KAUPPA
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Kuvaus

Sopimukset liiketoiminnan edistäjänä

Yrityksen oman toiminnan tulisi määritellä sopimuksen sisältö eikä
päinvastoin. Yritysten välisestä yhteistyöstä neuvoteltaessa osapuolten
olisi hyvä käydä läpi myös yhteistyötahojen liiketoiminnan sisältöä ja
siihen vaikuttavia asioita sekä pyrkiä huomioimaan nämä itse
sopimuksessa. Tyypillisesti sopimusneuvotteluissa tehty riittävän kattava
pohjatyö ehkäisee sopimusriitoja ja ennen kaikkea edistää osapuolten
liiketoimintaa.  

Aamupalan aikana saat vastauksen mm. seuraaviin asioihin:

 - Mitä asioita olisi hyvä huomioida sopimuksesta neuvoteltaessa?

- Mitkä ovat sopimusten tyypillisimmät ongelmakohdat?

- Miten saada sopimuksista paras hyöty liiketoiminnalle? 

Aamun asiantuntijoina Fennolta ovat juristi Valtteri Vuorenmaa sekä
asianajaja, varatuomari Maria Rintala. 

 

Huom. Olemme ottaneet käyttöön uuden kauppakamarikaupan.
Kaikki tilaisuudet ja koulutukset menevät ostoskorin kautta.
Kannustamme tekemään henkilökohtaisen rekisteröinnin, jolloin
maksullisissa koulutuksissa saatte heti jäsenetuhinnan ja
ilmoittautuminen on vaivattomampaa.

Autamme mielellämme, otathan yhteyttä ep@kauppakamari.fi, (06)
429 8100

Pidätämme oikeuden rajoittaa tapahtuman osallistujamäärää voimassa
olevien koronasuositusten mukaisesti. Tapahtuman
maksimiosallistujamäärä on 20 henkilöä.

Ohjelma

Kello 8.00  Ilmoittautuminen ja aamupalaa tarjolla

Kello 8.30  Tervetuloa, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, yhteyspäällikkö Petra
Piironen

Kello 8.35  Fennolaw'n asiantuntijat Valtteri Vuorenmaa sekä Maria Rintala

Kello 9.30  Kysymyksiä, keskustelua ja verkostoitumista

Kello 10.30 Tilaisuuden päätös

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

06 429 8100
ep@kauppakamari.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi perua lähettämällä sähköpostia yllä olevaan osoitteeseen.

 

Oikeudet muutoksiin

Muutokset mahdollisia. Pidätämme oikeuden rajoittaa tapahtuman osallistujamäärää voimassa olevien koronasuositusten mukaisesti. Tapahtuman maksimiosallistujamäärä
on 20 henkilöä.
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