Brändikäsikirjan julkistamistilaisuus 4.9.2020
Aika:
04.09.2020 klo 08.30 - 10.30
Paikka:
Kauppakamarin koulutustilat, Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki / 04.09.
Brändin kirkastus -malli on yksinkertainen ja helppo tapa kehittää yrityksen brändiä
kilpailukeinona siten, että se motivoi omistajia, innostaa henkilöstöä ja auttaa
potentiaalista asiakasta erottamaan yritys sen kilpailijoista.
Brändistä puhutaan yhä enemmän, mutta vielä ei tiedosteta riittävän hyvin, mitä se
tarkoittaa ja vielä harvempi ymmärtää, miten siitä voi saada vahvan kilpailukeinon yhä
kovenevassa kilpailussa.
Tilaisuudessa kerrotaan, kuinka yritys voi kehittää yritysbrändiään Brändin kirkastus ohjelman avulla. Lisäksi se kertoo laajemmin brändistä, sen tarkoituksesta ja
merkityksestä.
Helposti käyttöönotettava Brändin kirkastus -malli on tehty yrityksille, jotka haluavat
nostaa koko toiminnan, kaikilla mittareilla mitattuna, seuraavalle tasolle, jossa brändi
on asiakkaiden silmissä tunnettu ja vakuuttava tuotteiden tai palvelujen tarjoaja. Malli
on kokonaisvaltainen ja käytännönläheinen tapa kehittää brändistä menestystekijä.
Tilaisuus sopii yrittäjille, toimitusjohtajille, markkinoinnista vastaaville sekä
markkinoinnin ja viestinnän suunnittelijoille, joiden tehtävänä on jatkuvasti tutkia,
mihin oma yrityskuva on kehittymässä ja miten muut kokevat yrityksen brändin.
Lisäksi aiheesta hyötyvät niin aloittelijat, kuten opiskelijat, kuin kokeneemmat
konkaritkin, tai ketkä tahansa, jotka ovat kiinnostuneita markkinoinnista ja
viestinnästä.
Ohjelma:
8.30 Ilmoittautuminen ja aamiainen
9.00 Tilaisuuden avaus
• Tervetuloa, Taina Parviainen, tuottaja, Helsingin seudun kauppakamari
9.10 Kirjailijapuheenvuoro: Miten yritysbrändistä voi tehdä vetovoimaisen?
• Mainonnan suunnittelija, kirjailija Pekka Ruokolainen
9.30 Paneelikeskustelu brändinrakentamisesta nykyajan muuttuvassa maailmassa
Mukana keskustelemassa
• toiminnanjohtaja Sanna Laakkio, MARK Suomen Markkinointiliitto ry
• yrittäjä, konsultti, tietokirjailija Markku Vierula, Vierula Consulting Oy
• content manager Timo Vennonen, Blink Helsinki
10.00 Kysymyksiä ja vapaata keskustelua
Tilaisuuden jälkeen kirjaan voi tutustua kauppakamarin myymälässä.

Hinta:
Tilaisuus on maksuton
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.

