SKAL-jäsenyys
kannattaa

Liity nyt!
SKAL:n jäsenenä saat käyttöösi kuljetus- ja logistiikka-alan parhaan
tietotaidon sekä laajan verkoston ja olet edunvalvonnan eturivissä.
Jäsenenä saat
• ajantasaista ja luotettavaa tietoa kuljetusalasta
ja yrittäjyydestä
• maksutonta puhelinneuvontaa alan asiantuntijoilta
• väylän verkostoitumiseen kuljetusalalla
• monipuolisia jäsenetuja yhteistyöverkostoltamme

Tavoitat meidät helposti
Jäsenneuvonta ja viestintä alamme ajankohtaisista asioista
kuuluvat jäsenten mielestä tärkeisiin palveluihimme. Mitä vain
pohdit, missä järjestösi SKAL voisi auttaa, tavoitat meidät
puhelinnumerosta 09 478 999.
Jäsenenä saat ajankohtaista viestintää uutiskirjeenä
sähköpostiisi pari kertaa kuukaudessa. Kuljetusyrittäjä-lehti
kolahtaa postiluukusta kahdeksan kertaa vuodessa. Kattavat
nettisivumme tietopankit palvelevat silloin, kun sinulle sopii.
SKAL on myös aktiivinen sosiaalisessa mediassa.
Tiedotamme juuri sinulle!

SKAL palvelee valtakunnallisesti
Toimimme koko Suomen alueella ja kaikki asiantuntijamme
ovat sinua varten. Alueyhdistyksiä on yhdeksän. Liittymällä
alueyhdistykseen varmistat, että saat kutsut alueellisiin
tapahtumiin ja oman alueellisen yhteyshenkilön palvelut.
Neljä erikoisjärjestöämme keskittyvät metsäalan kuljetuksiin,
elintarvikealan kuljetuksiin, ympäristökuljetuksiin sekä
ulkomaanliikenteen, säiliö- ja VAK-kuljetusten erityiskysymyksiin.
Suurin osa jäsenistä kuuluu myös paikallisyhdistykseen omalla
paikkakunnallaan.

Asiantunteva ja luotettava tieto parhaalta
asiantuntijalta yrityksesi hyödyksi
SKAL:n jäsenenä saat tukea ja neuvontaa yrityksesi
koko elinkaaren aikana muun muassa lainsäädäntöön,
verotukseen, ajoneuvosäädöksiin ja liikennelupa-asioihin.
Asiantuntijamme palvelevat myös yrityksen
kustannuslaskentaa, ajoneuvo- ja kuljetustekniikkaa,
energiatehokkuutta tai säädösten tulkintaa koskevissa
asioissa. Ongelmasi ratkaisu on vain yhden puhelinsoiton
päässä. Puhelinneuvonta on jäsenelle maksutonta.

Asiantuntijat

Vahvaa edunvalvontaa reilujen
kuljetusmarkkinoiden puolesta
SKAL on vahva ja verkostoitunut edunvalvoja, joka on
aktiivisesti mukana kuljetusalan lainsäädäntötyössä.
Vaikutamme muun muassa asiantuntijatapaamisilla,
lausunnoilla ja tiedottamisella. Tavoitteenamme on
tasapuoliset toimintaedellytykset ja reilut kuljetusmarkkinat,
joilla voi yrittäjänä menestyä.

Edunvalvonta

“Mikon
viesti uudelle
jäsenelle”
SKAL tarjoaa monipuolisilla jäsentapahtumillaan
Jäsenyys
mahdollisuuden verkostoitumiseen kuljetusalan toimijoiden
kannattaa

Jäsenenä et jää yksin ja voit vaikuttaa

ja asiantuntijoiden kanssa. Järjestötoiminnassa mukana
oleminen antaa mahdollisuuden vaikuttamiseen niin
paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisesti,
ja myös suoritealakohtaisesti.

Osaamisella menestystä
SKAL on merkittävä kuljetusalan kouluttaja. Kattavaan
koulutustarjontaamme kuuluvat muun muassa
tavaraliikenteen yrittäjätutkintoon valmentava koulutus
ja ammattipätevyyden jatkokoulutukset.

“Pian
viesti uudelle
Koulutus
jäsenelle”

Jäseneduista taloudellista hyötyä
Jäsenenä saat alennuksia SKAL-jäsenetuliikkeistä. Jäsenetuja saat
muun muassa polttoaineostoista, vakuutuksista, autotarvikkeista,
rengasostoista sekä majoitus- ja ravintolapalveluista. Jäsenedut
kulkevat mukavasti mukana puhelimessa mobiilijäsenkortilla.
Tutustu jäsenetuihin tarkemmin: www.skal.fi/jasenedut
Huom! SKAL:n jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen!

Liity mukaan
Kasvata kuljetusalan verkostoasi,
hyödy asiantuntija-avustamme
ja pysy ajan tasalla!

Liity
mukaan
tästä

Jäsenmaksulaskelma

Olemme täällä sinua varten!

09 478 999
jasenrekisteri@skal.fi
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