Zobacz dlaczego warto być z nami !

INFORMATOR CZŁONKOWSKI

REGIONALNEJ IZBY HANDLU I PRZEMYSŁU W BIELSKU-BIAŁEJ

R

egionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej jest prężnie działającą organizacją samorządu gospodarczego, aktywnie
uczestniczącą w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz niezmiennie począwszy od 1990 roku reprezentującą interesy
zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i stymulowanie jej rozwoju stanowi punkt wyjścia dla
wszelkich podejmowanych przez nas działań. Zdajemy sobie sprawę iż tylko silne grupy interesu, przemawiające głosem wielu
członków oraz partnetów mają szynse być słyszane i mogą mieć realny wpływ na kształtowanie gospodarczego wizerunku miasta
i regionu jako miejsca przyjaznego przedsiębiorcom. Dlatego też jeśli nie jest Ci obojętne w jakich warunkach funkcjonuje Twoja
firma i jeśli chcesz mieć na nie wpływ – dołącz do najwięszkej społeczności gospodarczej na Podbeskidziu i zostań członkiem
Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej!

Nasza oferta członkowska:
PROMOCJA FIRM CZŁONKOWSKICH
Aktywnie wspieramy firmy członkowskie w nowoczesnych i skutecznych działaniach promocyjnych. Jako Członek Regionalnej Izby
Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej zyskujesz możliwość bezpłatnej promocji swojej firmy i jej oferty na stronie internetowej Izby,
w wydawanych przez Izbę materiałach informacyjnych, na izbowym profilu na Facebooku czy poprzez newsletter kierowany
bezpośrednio do przedstawicieli wszystkich firm członkowskich. Co więcej naszym członkom oferujemy możliwość prezentacji
swojej firmy w wydawanym przez Izbę Magazynie Przedsiębiorcy – Podbeskidzie i Śląsk Cieszyński jak również w trakcie eventów,
które organizujemy – na korzystnych, promocyjnych warunkach.
BUDOWANIE WZAJEMNYCH RELACJI BIZNESOWYCH
O naszej sile stanowi liczba naszych Członków, którzy aktywnie angażują się w działalność i rozwój naszej organizacji samorządu
gospodarczego. Jako Członek Izby zyskujesz możliwość bezpośredniego poznania przedstawicieli naszych firm członkowskich
i zbudowania wzajemnej relacji biznesowej w trakcie organizowanych przez nas spotkań bezpośrednich z wybranymi firmami
członkowskimi lub w trakcie spotkań członków Izby w formie tzw. Klubu Przedsiębiorcy. Jako nowy Członek Izby będziesz miał
możliwość bezpłatnego zaprezentowania swojej firmy w trakcie jednego z naszych spotkań Klubu Przedsiębiorcy.
LOBBING GOSPODARCZY
Dzięki współpracy z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych oraz szerokim gronem organizacji otoczenia biznesu
możemy zaoferowć naszym firmom członkowskim pomoc w nawiązaniu kontaktów i współpracy w zakresie realizacji inicjatyw
oddolnych. Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, współpracujemy m.in. z Urzędem Miejskim w BielskuBiałej, Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej, pozostałymi Izbami Gospodarczymi w Polsce i za granicą, lokalnymi uczelniami
wyższymi czy Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Stowarzyszeniem Region Beskidy, Bielskim Centrum Przedsiębiorczości
i wieloma innymi. Dzięki szerokiej sieci kontaktów możemy odpowiadać na bieżące problemy dotykające skupionych wokół nas
przedsiębiorców i efektywnie wpływać na kształtowanie środowiska gospodarczego na Podbeskidziu.
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SPOTKANIA INFORMACYJNE
Organizujemy szereg spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców, z przedstawicielami władz lokalnych czy powszechnie
uznanymi specjalistami zajmującymi się wspieraniem przedsiębiorczości. Organizowane przez nas spotkania mają na celu zdobycie
wiedzy u źródła oraz wcześniejsze przygotowanie przedsiębiorców na zmieniające się warunki gospodarcze w Polsce. Ponadto do
Twojej dyspozycji oddajemy naszych ekspertów, którzy pomogą Ci rozwiązać bieżące problemy związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
DZIAŁALNOŚĆ PROINNOWACYJNA
Wspieramy współpracę pomiędzy sferą naukowo-badawczą a biznesem, wspieramy tranfer technologii i pokazujemy
najnowocześniejsze rozwiązania dla biznesu. Jesteśmy organizatorem kongresu „Sąsiedzi Sąsiadom” – w całości poświeconemu
tematyce innowacji w biznesie oraz kształtowaniu i wdrażaniu w przedsiębiorstwach nowych technologii zwiększających ich
konkurencyjność.
DZIAŁALNOŚĆ PROEKSPORTOWA / LEGALIZACJA DOKUMENTÓW
W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, wykonujemy usługę legalizacji dokumentów handlowych. Legalizujemy
umowy, kontrakty, faktury handlowe, listy przewozowe, świadectwa pochodzenia towarów i inne dokumenty stosowane w obrocie
międzynarodowem a także dokumenty wystawiane przez urzędy państwowe. Ponadto analizujemy rynki zagraniczne oraz
potencjał eksportowy przedsiębiorstw. Jako Członek Izby zyskujesz dostęp do szerokiego źródła informacji oraz narzędzi, które
rozwiną i usprawnią procedurę eksportu towarów za granicę.
PRESTIŻ
Decydując się na wstąpienie w poczet członków Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, stajesz się częścią
największej społeczności gospodarczej na Podbeskidziu, nieprzerwanie kształtującej, począwszy od 1990 roku gospodarczy
wizerunek regionu. To m.in. dzięki temu jesteśmy powszechnie uznaną w regionie organizacją samorządu gospodarczego. Jesteśmy
współorganizatorem konkursu „Firma Roku” – organizowanego corocznie wydarzenia promującego najlepsze firmy w regionie.
Jako Członek Izby zyskujesz możliwość powoływania się na fakt przynależności do Izby w kontaktach gospodarczych, posługiwania
się logotypem Izby a także otrzymania stosownych referencji. Otrzymasz także od nas prestiżowy certyfikat członkowski w języku
polskim i angielskim, celem poświadczenia członkostwa w Izbie.
STREFA CZŁONKOWSKA
Każdy z członków Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, na podstawie przyznanego loginu ma dostęp do strefy
członkowskiej Izby. W ramach strefy zyskujesz dostęp do pełnej bazy danych firm członkowskich oraz masz możliwość szybkiej
i skutecznej wymiany kontaktów i informacji pomiędzy firmami członkowskimi.
WYNAJEM SAL
Dysponujemy infrastrukturą w postaci klimatyzowanej sali konferencyjnej w pełni wyposażonej w sprzęt multimedialny, niezbędny
do organizacji profesjonalnych spotkań biznesowych.
DOSTOSOWYWANIE OFERTY IZBY DO POTZRZEB JEJ CZŁONKÓW
Poza w/w rozwiązaniami, które możemy zaoferować Ci już dzisiaj, jako Członek naszej Izby możesz sam kształtować jej bieżącą
ofertę w taki sposób, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. Jako samorząd gospodarczy zbieramy propozycje wydarzeń,
projektów czy usług zgłaszane przez firmy członkowskie a następnie dostosowujemy do nich naszą ofertę.

Obowiazki Członka Izby:
Zostając członkiem Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej zobowiązujesz się do:
- czynnego uczestnictwa w działaniach Izby,
- przestrzegania obowiązującego statutu i uchwał Rady Izby,
- terminowego opłacania składek członkowskich,
- dbania o dobre imię Izby i jej Członków,
- regularnego aktualizowania danych o firmie na podstawie ankiety aktualizacji danych członkowskich.
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