KauppakamariTiedon asiakaspäivä 2020
27.10.2020
Aika:
27.10.2020 klo 09.00 - 16.00
Paikka:
Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, PL 21, 00521 Helsinki / 27.10.
KauppakamariTiedon asiakaspäivässä kuulet ajankohtaisia esityksiä ja herätteleviä
puheenvuoroja palvelun käyttäjiä kiinnostavista teemoista. Vuoden 2020 aiheita ovat
mm. kirjanpito, arvonlisäverotus, yrityksen sopimukset, vienti ja työsuhdeasiat.
Päivän aikana lavalle nousevat KauppakamariTiedon sisällöistä vastaavat asiantuntijat
ja muut kauppakamarin suositut kouluttajat. Kerromme myös KauppakamariTietopalvelun uusista ominaisuuksista ja annamme käyttöä helpottavia vinkkejä.
Asiakaspäivässä pääset verkostoitumaan oman alasi asiantuntijoiden kanssa ja tauoilla
sinulla on mahdollisuus tutustua kauppakamarin monipuoliseen palvelu- ja
tuotetarjontaan, kuten ammattikirjoihin, koulutuksiin ja sähköisiin hakuteoksiin, sekä
halutessasi hankkia palveluja erikoishinnoin.
Tilaisuus on maksuton koko KauppakamariTiedon tilaajille. Kaikki osallistujat saavat
tilaisuudesta maksutta webinaaritallenteen, jonka linkki lähetetään osallistujille
palautekyselyn yhteydessä.
Ohjelma:
8.30

Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu

9.00

Päivän avaus ja tervetuloa
- toimitusjohtaja Heikki J. Perälä, Helsingin seudun kauppakamari

9.15

KauppakamariTiedon kuulumiset ja parhaat käyttövinkit

10.00

Kirjanpidossa tapahtuu
- kirjanpidon asiantuntija Teija Kerbs, Helsingin seudun kauppakamari

10.30

Kahvitauko

11.00

Vältä yrityksen sopimusriskit
- lakimies Mika Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari

12.00

Lounas ja tutustuminen palveluihin

13.00

Arvonlisäverotuksen suunnittelua
- Omilla arvonlisäveroprosesseilla tehoa kassavirtaan!
- osakas, OTK Juha Laitinen, PwC

13.45

Vientikaupan asiakirjat
- ajankohtaista asiakirjamääräyksissä
- esittelyssä KauppakamariTiedon uusi Viennin maatieto -teos

- Ulkomaankaupan määräysten asiantuntija Jukka Säikkälä, Helsingin
seudun kauppakamari
14.30

Kahvitauko

15.00

Työsuhteen tärkeimmät dokumentit kuntoon
- Lakimies, OTK Alexa Kavasto, AK Law Oy

15.45

Tilaisuuden päätös

Hinta:
Jäsenetuhinta: 265,00 € + alv 24 %
Normaalihinta: 495,00 € + alv 24 %
Hintaan sisältyy:
Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.
Yhteystiedot:
09 2286 0360, asiakaspalvelu(at)kauppakamarinkoulutus.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. Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus
ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4
arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa. 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. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti.
Esteen ilmetessä voi osallistumisen luovuttaa kollegalle, osallistujamuutokset tulee
tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.
Oikeudet muutoksiin:
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

