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Členství v ČNOPK se vyplatí! 

 
 Zprostředkování kontaktů mezi členy  

o Členské společnosti dostávají zdarma tištěné vydání seznamu členů s adresami a relevantními 

kontaktními osobami  

o Seznamy firem podle oborů činnosti jsou na vyžádání k dispozici všem členům 

o Online firemní a členský portál 

o Cenové zvýhodnění pro členy na vyhledávání kontaktů a rešerše trhu v CZ/DE 

o Semináře a tréninky: odborné semináře na aktuální témata, tréninky manažerských 

dovedností - pro členy za zvýhodněnou cenu 

 

 Networkingové akce  

o Networkingová setkání „Jour Fixe“ (cca jednou za 6 týdnů), navázání a pěstování přímých 

obchodních kontaktů 

o Menší eventy typu „Lean & agile“ s odborným obsahem a bezplatným vstupem 

o Cílené prokontaktování firem během akcí dle vlastní preference 

o Účast členů ČNOPK na akcích za zvýhodněné ceny či zcela zdarma  

 

 Aktivní zastupování zájmů členských společností vůči úřadům a vládním organizacím 

o Prosazování základních postojů v obecném zájmu členů 

o Pracovní skupiny: pravidelná setkání, výměna zkušeností, aktivní spolupráce s členskými 

firmami a získávání podkladů pro lobbingovou činnost ČNOPK 

>> Právo a daně, Doprava & logistika, Vzdělávání a HR   

o Podpora jednotlivých členských firem při konkrétních problémech 

o Stálé kontakty s velvyslanectvím, ministerstvy obou zemí a ostatními bilaterálními komorami 

 

 Aktuální informace pro podnikatele 

o Ekonomický magazín Plus zasílaný členům zdarma 5x ročně  

o Měsíční elektronický zpravodaj  

o Aktuality na sociálních sítích 

o Informace z první ruky při odborných seminářích, přednáškách nebo diskusních fórech s 

politiky  

o Průzkumy k aktuálním hospodářským tématům  

 

 Cílená reklama  

o Noví členové jsou zdarma představeni v ekonomickém magazín Plus (náklad 6000-8000 ks) 

o Firemní medailonek pro nové členy zdarma na internetových stránkách ČNOPK (včetně loga) 

o Výrazné cenové zvýhodnění pro členy na semináře, služby, publikace a inzerci 

o Možnost zveřejňování firemních novinek a akcí na webu ČNOPK - 2x měsíčně zdarma 

o Prezentace nových členů na pravidelných setkáních Jour Fixe  

o Možnost používání elektronického členského loga ČNOPK 

 

 Využití reprezentativních prostor ČNOPK 

o Pronájem prosklené kopule ČNOPK s 360° výhledem na centrum Prahy za zvýhodněnou cenu 

o Kompletní zajištění eventů v prostorách prosklené kopule za zvýhodněnou cenu 

 

 Members 4 Members  

o Výhodné nabídky produktů a služeb členských firem ostatním členům 

 


