Balíček služeb
pro členy
Krajské hospodářské komory
Moravskoslezského kraje

aktuálním potřebám. Pomůžeme najít zahraničStávající i noví členové
ní partnery a zajistíme vám obchodní schůzky na
našich zahraničních misích a dvoustranných jednáKrajské hospodářské
ních při mezinárodních veletrzích. Zprostředkujeme
komory Moravskoslezského možnost jednat s obchodními partnery i online
v pohodlí vaší kanceláře.
kraje (KHK MSK) mohou
využívat zvýhodněné
Zajistěte zaměstnancům
služby, které KHK MSK
kvalitní vzdělávání
nabízí:

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 na téměř 10 000
kontaktů. 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.

Setkávejte se
Sdílet své zkušenosti s ostatními máte možnost
na pravidelně pořádaných Business snídaních pro
členy KHK MSK, zaměřených na témata, která firmy
aktuálně potřebují řešit. Nejméně dvakrát ročně se
také můžete sejít na neformálních networkingových
akcích, a to buď na přátelských sportovních kláních
nebo na divadelních představeních, která pro vás
zajistíme. Těchto akcí se účastní desítky firem a při
sklence vína se příjemně navazují nové kontakty
a sdílí pracovní úspěchy.

Exportujte
Poradíme s exportem/importem jak malým a začínajícím podnikatelům, tak velkým zkušeným
firmám. Vypracujeme spolu plán, jak rozšířit vaše
podnikatelské aktivity v zahraničí přímo na míru

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 jiného odborného vzdělání.
Všechny kurzy jsou pro zapojené členy zdarma.

Nečekejte na CzechPointu
Potřebujete rychle vyřídit formality na CzechPointu a jste členy KHK MSK? Rezervujte si termín na
našem kontaktním místě CzechPoint a vyřiďte vše
okamžitě a bez čekání.

Zaměstnávejte cizince
hladce a s pomocí
Pokud vás trápí nedostatek zaměstnanců, poradíme
vám, jak na zaměstnávání cizinců. Členským firmám
KHK MSK zajišťujeme přednostní odborné konzultace a propojíme vás s těmi, kteří zahraniční pracovníky zajistí.

Mějte přednostně vyřízené
exportní dokumenty
Certifikační služby KHK MSK jsou stále plně vytíženy.
Obracejí se na nás firmy nejen z celého Moravskoslezského kraje, ale také ze sousedících regionů.
Členům KHK MSK proto nabízíme přednostní vyřízení certifikátů původu zboží a vystavení karnetů ATA.
Samozřejmostí jsou telefonické konzultace a poradenství k přípravě potřebných dokumentů.

Získejte podporu
s vyřízením mýta
Jste dopravní firma a potřebujete se rychleji zorientovat nebo pomoci s problematikou mýta? Pokud

jste členy KHK MSK, rádi vám poskytneme individuální poradenství a přednostně vyřídíme vaše
požadavky. Pomůžeme vám se zorientovat v možnostech placení mýtného, případně nabídneme
bezplatnou možnost plateb prostřednictvím PROFIT KARTY, produktu Hospodářské komory České
republiky.

Jako člen KHK MSK
se současně stáváte
členem celorepublikové
Hospodářské komory ČR
Ta 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.

NEJ výhody pro členy
Hospodářské komory,
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
– 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 akce na webu
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.

Výstavní 2224,
709 00 Ostrava
Mariánské Hory a Hulváky
Kontaktujte nás na:
T: +420 597 479 333
info@khkmsk.cz
www.khkmsk.cz

