Stávající i noví členové Okresní hospodářské komory Přerov
mohou aktuálně využívat tyto zvýhodněné služby
Zvyšte svou prestiž
Být členem Hospodářské komory je známkou
prestiže. Jako náš člen se dostáváte pod křídla
jediného zákonného zástupce podnikatelů,
ukotveného zákonem. Dále získáváte přístup k řadě
unikátních informací, kontaktů a akcí. Vystavíme
vám oficiální osvědčení o členství v Hospodářské
komoře. Na svých elektronických a tištěných
dokumentech můžete používat logo Komory, což
vám dodá punc solidní a stabilní firmy

Dejte o sobě vědět
Propagovat svou firmu můžete v online
newsletteru, který pravidelně rozesíláme. Obsahuje
novinky z dění v Komoře, novinky z legislativy,
pozvánky na akce a networkingová setkání. Má
velmi pozitivní odezvu a vysokou sledovanost.
Zveřejnit svůj „marketingový článek“ můžete jako
člen 2x ročně zdarma, další rozeslání je pak za
zvýhodněnou
cenu.
Členské
firmy
také
propagujeme na webu hkprerov.cz a na sociálních
sítích OHK Přerov.

Setkávejte se
Sdílet své zkušenosti s ostatními máte možnost na
pravidelně pořádaných Business snídaních pro
členy OHK Přerov zaměřených na témata, která
firmy aktuálně potřebují řešit. Nejméně dvakrát
ročně se také můžete sejít na neformálních
networkingových akcích. Těchto akcí se účastní
desítky firem a při sklence vína se příjemně navazují
nové kontakty a sdílí pracovní úspěchy.

Zajistěte zaměstnancům kvalitní
vzdělávání
Můžete se zapojit do projektu Vzdělávání
zaměstnanců a zvýšit tak úroveň znalostí a
dovedností svých pracovníků. V nabídce je 110
různých kurzů zaměřených na získání měkkých a
manažerských dovedností, ekonomicko-právních,
jazykových a IT znalostí, technického a odborného
vzdělání. Všechny kurzy jsou pro zapojené členy
zdarma v rámci podpory de minimis.

Nečekejte na CzechPointu
Potřebujete rychle vyřídit formality na CzechPointu
a jste členy OHK Přerov? Rezervujte si termín na
našem kontaktním místě CzechPoint a vyřiďte vše
okamžitě a bez čekání. Dokumenty můžete poslat
s předstihem a vyzvednout si je vyhotovené.

Informační servis
Potřebujete informace pro Vaše podnikání?
Kontaktujte pracovníky úřadu OHK Přerov
a potřebné informace pro Vaše podnikání Vám
zjistíme. Základní informace jsou poskytovány
obratem, v případě složitějších dotazů Vám
zašleme odpověď zpracovnou odborníky v dané
oblasti nebo Vám zašleme kontakt na osobu, či
instituci, která se daným problémem zabývá.

Jako člen OHK Přerov se současně stáváte členem celorepublikové
Hospodářské komory ČR
Výhody pro členy Hospodářské
komory ČR, tedy i pro vás:
•

možnost aktivně se zapojit do podoby
vznikající legislativy s cílem vytvořit lepší
podmínky pro podnikání v ČR i celé EU.
Disponujeme sítí stovek expertů zapojených do
23 odborných sekcí

•

pravidelný legislativní servis včetně zasílání
praktických příruček pro podnikání

•

sleva až 20 % na semináře, workshopy,
konference a zahraniční podnikatelské mise
pořádané HK ČR

•

zasílání tiskového monitoru, denního přehledu
zpráv a nejnovějších událostí

•

zasílání týdenního elektronického newsletteru a
měsíčníku
Komora
s přehledem
toho
nejzajímavějšího z podnikatelského života

•

možnost zveřejnění vaší
www.komora.cz zdarma

•

možnost podílet se na tvorbě kvalifikací pro
vaše stávající i budoucí pracovníky

•

čerpání slevy 33 % na školení autorizovaných
osob k získání pedagogické způsobilosti (pro
autorizované zástupce HK ČR zdarma)

•

možnost
využít
zvýhodněnou
inzerci
a zveřejnění PR článků v časopisu Komora
s 35 % slevou.

akce

na

webu

Proč být členem Hospodářské
komory ČR?
Hospodářská komora je jediným zákonným
zástupcem podnikatelů, ukotveným zákonem č.
301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární
komoře ČR, a to již od roku 1993. Nejsme tedy
pouhým zájmovým spolkem ani státem řízenou
organizací.
HK ČR má spolu s kolektivními členskými firmami
více než 20 tisíc členů. Členská základna stále roste,
jen za loňský rok o 10 procent.
Mezi naše členy patří fyzické i právnické osoby
všech velikostí, tedy živnostníci, řemeslníci, mikro,
malé, střední i velké nadnárodní firmy. Více než
60 % nejúspěšnějších firem, které figurují
v žebříčku Czech Top 100, je členem HK ČR.

