Miksi sinun kannattaisi liittyä
Yrittäjänaiset-yhdistykseen?

Tampereen Seudun Yrittäjänaiset ry
Yhdistyksemme haluaa edistää ja tukea oman alueemme yrittäjänaisia. Järjestämme
aktiivisesti monenlaista toimintaa: verkostoitumistapahtumia sekä koulutus- ja
tietoiskutapahtumia.
Valtakunnallisen toiminnan punaisena lankana on yrittäjänaisten edunvalvonta ja
toimintaedellytysten parantaminen.

Liity NYT yhdistykseemme!
Jäsenenä saat ympärillesi yrittäjänaisten vahvan verkoston ja vertaistuen
paikallisesti ja valtakunnallisesti. Tampereen Seudun Yrittäjänaiset ry:n
kertaluonteinen liittymismaksu on 20€. Jäsenmaksu on 120€ / 12 kk.
Liittyessäsi Yrittäjänaisten toimintaan kuulut automaattisesti sekä valtakunnalliseen
Suomen Yrittäjänaisiin että valitsemaasi paikallisyhdistykseen.
Täytä hakemus Suomen Yrittäjänaisten sivuilla ja valitse paikallisyhdistykseksi
Tampereen Seudun Yrittäjänaiset ry.

Seuraa ja osallistu keskusteluun SoMessa

www

FB-sivu

IG

Ryhmä jäsenille

Email

Yhdistystoiminta
Hallitus
Yhdistyksemme hallitus kokoontuu kerran
kuukaudessa. Hallituksen tehtävänä on
ideaoida ja organisoida jäsenille
tapahtumia ja tietoiskuja / koulutuksia.
Hallituksen tavoitteena on kasvattaa
yhdistyksen jäsenmäärää, mikä on tällä
hetkellä 250+.

Rahapuu - Sijoittajat
Paikallisyhdistyksemme jäsenet voivat
osallistua veloituksetta myös Rahapuusijoitusklubin toimintaan.
Sijoitusklubi tapaa kerran kuukaudessa, ja
käymme läpi monipuolisesti sijoittamiseen
liittyviä aiheita.

Vuoden Yrittäjänainen ja
Vuoden Ilona
Yhdistyksemme hallitus valitsee
jäsenistön ehdotuksista Vuoden
Yrittäjänaisen ja Vuoden Ilonan. Nämä
ansioituneet yrittäjänaiset palkitaan
vuosikokouksen yhteydessä
järjestettävässä juhlassa.
Aikaisempien vuosien palkittuihin
yrittäjänaisiin voit tutustua
nettisivuillamme.

Jäsenesittelyt
Esittelemme jäseniä ja heidän
yritystoimintaansa sekä kotisivuilla että
some-julkaisuissa.
Halutessasi voit myös ilmoittaa yrityksesi
tiedot julkaistavaksi nettisivuillamme.

Jäsenille

Mobiilijäsenkortti
Yrittäjänaisilla on nyt käytössä sähköinen jäsenkortti. Lataa sovellus Google Play
-kaupasta tai App Storesta hakusanalla Membook. Membookista voit tarkastaa omat
jäsentiedot, näet valtakunnalliset jäsenedut sekä yhdistyksen lähettämät viestit.

Lisää asiakkaita?
Voit tarjota palveluitasi tai tuotteitasi
jäsenetuna yrittäjänaisille - veloitukseton
markkinakanava jäsenille joko
valtakunnallisesti tai paikallisesti.
Voit ilmoittaa valtakunnalliset edut
lähettämällä tämän lomakkeen tai
vaihtoehtoisesti paikalliset edut
yhdistyksellemme.

Kokous-/juhlatila Tampereen
keskustassa
Tampereen Seudun Yrittäjänaisten
huoneisto Pellavatehtaankadulla on
vuokrattavissa edullisesti. Jäsenet saavat
jo muutenkin edullisista hinnoista vielä
15% alennuksen.
Viihtyisä ja hyvin varusteltu huoneisto
sijaitsee aivan Tampereen keskustassa
osoitteessa Pellavatehtaankatu 12.
Tutustu huoneistoon ja tee varaus!

Jäsenedut
Suomen Yrittäjänaisten
jäsenedut
▪ juridista ja taloudellista
neuvontaa
▪ maksuttomia webinaareja
▪ kanavia yrityksesi näkymiseen ja
markkinointiin
▪ etuja matkailuun ja liikenteeseen
▪ neljästi vuodessa ilmestyvän
Yrittäjänainen-lehden
▪ innostavia tilaisuuksia ja
tapahtumia yrittämisen tueksi
▪ verkostoja ja vertaistukea
Tutustu tästä tarkemmin Suomen
Yrittäjänaisten tarjoamiin jäsenetuihin.

Paikallisyhdistyksen
jäsenedut
▪ paikallisten yrittänaisten verkosto
▪ yhdistyksen kokous- ja juhlatilan
vuokrasta alennus -15 %
▪ yrityksesi mainontaa ilmaiseksi
Jäsenemme-sivulla
▪ mahdollisuuden tarjota
paikallisetuja Jäsenemme-sivulla
▪ alennuksia esim.
vakuutusmaksuista
▪ mahdollisuuden osallistua
kaikkiin yhdistyksen tapahtumiin
esim. suosittuun Rahapuusijoittajat sijoitusklubiin

Kysyttävää?
Onko sinulla kysyttävää yhdistyksen
toiminnasta? Laita viestiä tai soita
puheenjohtajallemme.
Tavoitat Tiina Pöhön joko sähköpostilla
puheenjohtaja@tsyn.fi tai puhelimitse
numerosta 050 560 9900.
Tervetuloa mukaan toimintaan!
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