Nabídka členství

O nás
ICC - International Chamber of Commerce (Mezinárodní obchodní komora)
propaguje a podporuje otevřený systém mezinárodního obchodu, investic a tržní ekonomiky již od roku 1919. ICC je
jedinou celosvětovou obchodní organizací, která působí v OSN, na fóru G20 a jinde. ICC působí ve více jak 130
zemích světa, v České republice od roku 1999. ICC ČR sdružuje nejvýznamnější české banky a právní kanceláře,
exportní firmy a dopravní společnosti a poskytuje velký rozsah služeb zásadních pro realizaci Vašeho zahraničního
obchodu. Jde o služby vzdělávací, poradenské, ale i o vytváření příležitostí pro uzavření partnerství se zahraničními
partnery:

AKCE
▪
▪
▪

odborné semináře (1 - 2x měsíčně) - pro členy výrazné slevy
teritoriální setkání s velvyslanci (1 - 2x měsíčně, účastnický poplatek 600,- Kč) - pro členy zdarma
klubová setkání se zajímavými hosty a občerstvení - pouze pro členy

PUBLIKACE
▪
▪

1 výtisk od každé publikace vydané ICC ČR - zdarma + zajímavé slevy na další výtisky
výhodné možnosti inzerce

PORADNA
▪

poradna v oblasti mezinárodního obchodu a dopravy, arbitráže či bankovního styku - pro členy zdarma

PRAVIDLA a STRATEGIE
▪

možnost zapojení se do práce odborných komisí při ICC

PROPAGACE
▪

výhodné možnosti propagace Vaší společnosti

Podmínky členství
▪

členství je dobrovolné a otevřené pro právnické osoby zaregistrované
na území ČR

▪

Poplatek se skládá ze 2 částí:
– úhrada členského poplatku - 5.000,- Kč* nebo 15.000,- Kč
(osvobozeno od DPH)
– úhrada příspěvku na služby ve výši 5.000,- Kč* nebo 20.000,- Kč nebo
30.000,- Kč (+ DPH) - od jeho výše je odvozena sleva na semináře a
rozsah poskytovaných služeb
*

Platí pro malé podniky - malým podnikem se, ve smyslu definice Doporučení Komise 2003/361/ES,
rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu, který
zaměstnává méně než padesát zaměstnanců a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy
nepřesahuje 10 milionů eur.

Co za tento poplatek získáte?
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

zdarma zaslání 1 výtisku každé publikace vydané ICC ČR;
zdarma účast na Teritoriálních setkáních a Klubových setkáních pořádaných ICC ČR;
roční předplatné pravidelného měsíčního newsletteru ICC ČR;
Sleva 10% nebo 20% nebo 30% na semináře a další akce, které pořádá ICC ČR (sleva se
odvíjí od výše placeného příspěvku za služby ICC ČR);
sleva 10% na publikace vydané ICC ČR;
bezplatná Poradna ICC ČR prostřednictvím internetových stránek ICC ČR;
sleva na poradenství "na míru" podle výše placeného příspěvku za služby ICC ČR;
zajištění propagace na internetových stránkách ICC ČR;
přednostní možnosti propagace v rámci publikací vydávaných ICC ČR;
možnosti propagace na seminářích a dalších akcích ICC ČR formou sponzoringu;
pravidelný informační servis o činnosti odborných komisí ICC včetně dodání
dokumentace podle svého výběru;
pravidelné informace o veškerých aktivitách ICC ČR;
možnost zapojení se do práce již existujících odborných komisí při ICC ČR, popř.
spoluzaložení nové odborné komise nebo účast přímo v činnosti příslušné odborné komise
při centrále ICC v Paříži;
právo volit a být volen do orgánů ICC ČR podle Stanov ICC ČR;

Být aktivním členem se vyplatí
Vrátíme Vám Váš příspěvek na služby:
Příklad dosažených úspor z využívání služeb ICC ČR:

Efekt z využívání našich služeb může být při Vašem aktivním zapojení samozřejmě mnohonásobně
vyšší - získané cenné kontakty, informace o obchodních příležitostech apod.

Kontakty
Mgr. Karel MACHOTKA, výkonný ředitel
Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Tel.: 257 217 744
machotka@icc-cr.cz, www.icc-cr.cz

