Ole ylpeä työstäsi, híusalan yrittäjä. Niin mekin olemme.
Aina ylpeys ei yksin riitä. Me Suomen Hiusyrittäjät tiedämme millaisessa paineessa itsenäinen
hiusalan ammattilainen työtään tekee. Jo 100 vuoden ajan parturit ja kampaajat ovat yhdessä
taistelleet saadakseen äänensä kuuluviin, varmistaakseen turvallisen ja vapaan yrittämisen
edellytykset sekä saadakseen kovasta työstään kunnollisen korvauksen.

Jotkut asiat kannattaa tehdä yhdessä.
Ammattitaitoa Sinulla on ja päivät kuluvat liikkeessä tiiviisti töitä tehden, mutta kuka valvoo etujasi
sillä aikaa? Tällä alalla, tässä maassa, Euroopassa? Annatko poliitikkojen ja kovien
markkinavoimien sanella ehdot? Otatko vastaan mitä annetaan?

Vaikuta asioihin. Suomen Hiusyrittäjien jäsenenä vaikutat alan tulevaisuuteen.
Neuvottelemme työnantajapuolena alan työehtosopimukset ja työllistävänä jäsenenä saat suorat
vastaukset kysymyksiisi. Myös monet mukana olevat yksinyrittäjät vahvistavat saaneensa todellista
vastinetta jäsenmaksulleen. Liiton jäsenenä saat luonnollisesti maksutonta neuvontaa yrittämisen
arkipäivän ongelmiin:
Verotus, työsuhteet, markkinointi, vuokrasopimukset, Gramex/Teosto-maksut, sosiaaliturva,
tuolinvuokraus / sopimusyrittäjyys jne. Käytössäsi on arkisin 9 - 16 välillä kokenut ja osaava liiton
toimiston henkilökunta. Lisäksi jäsenenä saat alaan erikoistuneen juristin palveluja Suomen
Hiusyrittäjien Oikeusturvasta.

Kehitä ammattitaitoasi ja palvelujasi edelleen.
Ammattitaitoasi voit kehittää osallistumalla Suomen Hiusyrittäjien kilpailuihin, koulutustilaisuuksiin
ja paikallisyhdistyksesi järjestämiin tapahtumiin. Jäsenedut löydät erilliseltä sivulta. Tule mukaan.

Yhteistyöterveisin

Suomen Hiusyrittäjät ry

Suomen Hiusyrittäjien jäsenedut:
Saamasi jäsenedut tähtäävät monilta osin alan liiketoiminnan ja
kannattavuuden parantamiseen ja tätä myötä sinun omien tulojesi
nostamiseen. Mukana on myös vapaa-aikaan liittyviä etuja. Tervetuloa
hyödyntämään voimassa olevia jäsenetujasi!

Koulutus
Voimassa olevan koulutuskalenterin löydät
http://www.hiusyrittajat.fi/tapahtumat_ja_koulutus.
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Yrittämistä tukevat koulutukset:
* LTS – Liiketoimintasuunnitelma- avain menestykseen
-kilpailuedut, toimintaympäristön kartoittaminen, toiminnan suunnitteleminen ym.
* Some ja markkinointi - kasvata liikevaihtoasi nykytekniikalla
-asiakasrekisterien hyödyntäminen, mainosasiat, miten kasvattaa liikevaihtoa
sosiaalista mediaa hyväksikäyttäen
* Budjetointi ja hinnoittelu
-esim. palvelujen / tuotteiden hinnoittelu ja yrityksen talouden suunnittelu,
investoinnit, yms.
*Kemiaa ja lainsäädäntöä
*Paikallisyhdistyksiin tilattavat koulutukset
sekä
*Teknistä osaamista tukevat koulutukset

Tiedotus
* Lainsäädäntö - pysy mukana alan kehityksen kärjessä
* Verotus - tee oikeita ratkaisuja ja maksimoi voittoasi
* Jäsentiedotteet

Neuvonta
* Kaikenkattava neuvontapalvelu puhelimitse
-esim. työsuhde-, liikkeenhoito-, verotus- ja erilaisissa ammatillisissa asioissa, myös
tuolinvuokra-asiat
* Juristipalvelut jäsenetuhinnoilla
* Maksulliset yrityskonsultaatiot jäsenetuhinnoin

Materiaalipalvelut
* Veloituksetta erilaiset lomakkeet - säästät aikaa ja ennen kaikkea vaivaa
-työtodistus-, työsopimus-, työhönottokaavakkeet, työtuntilistat jne.

Messut, Vapaa-aika
* Messuille jäsenhintaan - säästät selvää rahaa
* Erilaiset hemmottelu-, hotelli- ja muut tarjoukset
* Ammatilliset matkat
* Työkyvyn ylläpito

Suomen Hiusyrittäjät - Sinun palveluksessasi!

