Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 19, 43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 812-64-18, fax (33) 822-90-49; e-mail: biuroizby@cci.pl

www.cci.pl

Wypełnia pracownik Izby

1. Poz. deklaracji członkowskiej w rejestrze RIHiP
|____||____||____||____||____||____||____|

ANKIETA CZŁONKOWSKA
Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu
w Bielsku-Białej

Prosimy o szczegółowe wypełnienie poniższej ankiety,
pismem drukowanym, kolorem czarnym lub niebieskim

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zgłoszenie akcesu do grona Członków naszej organizacji samorządu gospodarczego
i za wypełnienie Deklaracji Członkowskiej. W celu poznania państwa preferencji biznesowych
związanych z członkostwem w Izbie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, które
pozwolą nam na lepszą współpracę z Państwem.

Wypełnia firma zgłaszająca akces

A. DANE IDENTYFIKACYJNE
2. Pełna nazwa podmiotu gospodarczego
|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|
|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|
3. Numer identyfikacyjny REGON

4. Numer NIP

|____||____||____||____||____||____||____||____||____|

|____||____||____|----|____||____||____|----|____||____|----|____||____|

B. KWESTIONARIUSZ
4. Czy firma jest eksporterem swoich produktów ?
Tak

Nie

5. Do jakich krajów firma eksportuje swoje produkty ? (wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi
twierdzącej w pytaniu nr 4)

|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|
|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|
6. Czy firma chciałaby uczestniczyć w misjach gospodarczych ?
Tak

Nie

7. Proszę podać do jakich krajów ? (wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pytaniu nr 6)
|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|
|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|
8. Czy firma kieruje swoich pracowników na szkolenia ?
Tak

Nie

9. Jakie szkolenia firma chciałaby zaoferować swoim pracownikom ? (wypełnić w przypadku zaznaczenia
odpowiedzi twierdzącej w pytaniu nr 8)

|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|
|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|
|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|
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10. Czy firma jest zainteresowana doradztwem w zakresie:
- marketing, promocja, public relations:

Tak

Nie

- doradztwo prawne i sąd arbitrażowy:

Tak

Nie

- zarządzanie zasobami ludzkimi:

Tak

Nie

- zarządzanie jakością:

Tak

Nie

- eksport, legalizacja dokumentów handlowych w obrocie międzynarodowym:

Tak

Nie

- dofinansowania działalności gospodarczej z programów pomocowych:

Tak

Nie

- inne (proszę podać jakie):

Tak

Nie

|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|
|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|
11. Jakie bariery / utrudnienia napotykają Państwo w rozwoju działalności firmy ?
|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|
|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|
|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|
12. Czy firma chciałaby uczestniczyć w poniższych wydarzeniach organizowanych przez Izbę ?
- konkurs „Firma Roku”

Tak

Nie

Trudno powiedzieć

(szczegółowa informacja o konkursie pod adresem: http://www.cci.pl/525,iii-edycja-konkursu-firma-roku-2012.html)

- Kongres Firm Rodzinnych

Tak

Nie

Trudno powiedzieć

(szczegółowa informacja o kongresie pod adresem: www.kongresfr.pl)

12a. Uwagi (wpisać jeśli występują)
|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|
13. Czy firma chciałaby uczestniczyć w programie lojalnościowym „Sąsiedzi Sąsiadom” ?
(szczegółowa informacja o programie pod adresem:
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
http://www.cci.pl/356,s%C4%85siedzi-s%C4%85siadom-oraz-program-lojalno%C5%9Bciowy-.html)

13a. Uwagi (wpisać jeśli występują)
|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|
14. Czy firma chciałaby nawiązać współpracę w zakresie wydawanego przez Izbę Magazynu Przedsiębiorcy
– Podbeskidzie i Śląsk Cieszyński ? (reklama, teksty sponsorowane, współpraca merytoryczna, itp.)
(szczegółowa informacja o magazynie pod adresem:
www.magazynprzedsiebiorcy.pl)

Tak

Nie

Trudno powiedzieć

14a. Uwagi (wpisać jeśli występują)
|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|
15. Czego oczekują Państwo / Państwa firma od członkostwa w Izbie ?
|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|
|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|
|____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____||____|
16. W jaki sposób chcielibyście Państwo otrzymywać informacje od Izby ?
- drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail (newsletter):

Tak

Nie

- telefonicznie lub faksem:

Tak

Nie
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