Strategy Academy 2018 järjestelyoikeudet haettavissa
Suomen Nuorkauppakamarit ry järjestää kansainvälisen Strategy Academyn vuonna 2018.
Koulutusviikonloppu on tarkoitettu ensisijaisesti kansallisella tasolla toimiville tai kansallisen tason
tehtäviin hakeutuville nuorkauppakamarilaisille, jotka haluavat viedä sekä omaa että maansa
strategiaosaamista eteenpäin. Esimerkkinä tullaan käyttämään SNKK:n voimassaolevaa strategiaa ja
kansallisen tason strategian luontia. Koulutuksen sisällössä huomioidaan myös työelämälähtöisyys
linkittämällä koulutussisällöt liike-elämään.

Hakija
Hakijan tulee olla Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsen (jäsenmaksut suoritettu ja muut jäsenyyden
edellytykset täyttyvät). Järjestävä kamari vastaa käytännön järjestelyistä. SNKK tuottaa
koulutusohjelman ja -sisällön sekä valitsee kouluttajat.

Tapahtuma-aika
Strategy Academy järjestetään 17.8-19.8.2018
- Torstai-iltana 16.8. mahdollisuus majoittua ja ruokailla erillismaksusta
- Perjantaina klo 9-12 Pre-Academy pienelle osallistujajoukolle
- Virallinen koulutus alkaa perjantaina klo 12 ja päättyy sunnuntaina klo 12

Tärkeitä huomioitavia asioita
-

Ulkomaiset osallistujat saapuvat pääasiassa lentäen.
Kokousjärjestäjän tulee huomioida logistiikka lentoasemalta koulutuspaikkaan ja takaisin siten,
että osallistujat liikkuvat mahdollisesti eri aikaan.
Majoituksessa ja ruokailuissa huomioitava erilaisten kulttuurien vaatimukset.

Osallistujamäärä
Strategy Academyyn odotetaan maksimissaan 75 henkilöä, joista 40 kansainvälistä osallistujaa, 20
suomalaista osallistujaa ja 15 kouluttajaa.

Viestintä ja markkinointi
Kaiken viestinnän ja markkinoinnin tulee olla SNKK:n brändin ja graafisen ohjeistuksen mukaista.
Viestintämateriaalit ja markkinointi toteutetaan yhteistyössä SNKK:n kanssa.

Tapahtuman sisältö
Hakijan tulee esittää hakemuksessaan pääpiirteittäin malli ja sisältö, jolla hakija tulee tapahtuman
järjestämään sekä suunnitelma onnistuneen tapahtuman luomiseksi.
Suomen Nuorkauppakamarit ry on tapahtuman toimeksiantaja, ja se organisoi varsinaisen koulutuksen.
SNKK toimittaa järjestäjien käyttöön koulutusohjelmarungon sisältöesittelyineen sekä aikataulun. Valituksi
tulleen tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia muuten tapahtuman kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta. Tämä
tarkoittaa huolehtimista mm.
- Aikataulutuksesta ja tilajärjestelyistä
- Käytössä tulee olla yksi iso tila, johon kaikki osallistujat ja kouluttajat mahtuvat.
- Ryhmätyötiloja tarvitaan 10 eli yksi per 8 osallistujaa kohden.
- Pientyöskentelytilassa ryhmän tulee mahtua työskentelemään pöydän ääreen siten, että
huoneessa kuitenkin vielä mahtuu kulkemaan.
- Kaikissa koulutustiloissa tulee seinille olla mahdollista kiinnittää fläppipapereita ja muistiinpanoja.
- Ryhmätyötiloissa tulee olla pistorasioita/jatkojohtoja riittävästi.
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Majoituksesta (ei edellytetä hotellimajoitusta)
Kokous- ja esitystekniikasta ja toimistopalveluista
Ilmoittautumisista ja laskutuksesta (huomioitava kansainvälinen maksuliikenne)
Perjantain ja lauantain lounas, kahvi/välipala ja illallinen, pe-su aamiainen ja torstai-illalle
ruokailumahdollisuus omakustanteisesti/liitettynä lisämajoitushintaan.
Järjestäjä vastaa iltaohjelmista (pe ja la) sekä mahdollinen torstain ohjelma kv-osallistujille.
Järjestäjä vastaa kouluttajien majoitus-, ruokailu- sekä matkakuluista Suomessa.
Viestinnästä ja markkinoinnista yhteistyössä SNKK:n kanssa
Yhteistyökumppaneista
Tapahtuman valokuvauksesta SNKK:n käyttöön
Mahdollisista kuljetuksista
Opasteista ja vaadittavista luvista

Hakija vastaa, että järjestelytiimissä on tarvittavaa projektinhallinta- ja johtamisosaamista. Järjestäjä osoittaa 2
henkilöä, jotka toimivat SNKK:n Strategy Academy suunnittelutiimissä. Hakijan on myös huolehdittava, että
aiottu tapahtumapaikka on valmistautunut ison ihmismäärän joustavaan palvelemisen mm.
henkilöstömäärältään.
Tapahtuman järjestäjä saa kaikki tapahtumasta tulevat tuotot itselleen. Hakijan on otettava jo
hakemusvaiheessa huomioon Suomen Nuorkauppakamarit ry:n voimassa olevat
yhteistyökumppanuudet mm. pyytää tarjoukset myös Sokos Hotels ja Radisson Blu -ketjuista.
Hakemuksen on sisällettävä ainakin edellä mainitut tapahtuman järjestäjän vastuulla olevat seikat sekä
selkeän budjetin, jossa kaikki hinnat eriteltynä. Ilmoitetut hintatiedot ovat sitovia. SNKK:n hallitus arvioi
hakemusta kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon mm. hinta, järjestelyjen toimivuus ja puitteet sekä
koulutusviikonloppu kokonaisvaltaisena kokemuksena ja elämyksenä osallistujalle. Hakemukseen tulee
liittää max. 3 minuutin esittelyvideo tai ajastettu PowerPoint-esitys, joka korvaa hakuesityksen
hallituksen kokouksessa.
Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallitus tulee myöntämään järjestämisoikeudet hakemusten
perusteella kokouksessaan 11.-13.8.2017. Päätöksen jälkeen Suomen Nuorkauppakamarit ry ja
järjestäjä käynnistävät jatkoneuvottelut kokousviikonlopun tuottamisesta.

Lisätiedot ja hakemukset: Senior Advisor Sanna-Riikka Valtonen, 044 788 6560, sanna-riikka.valtonen@jci.fi
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