TYPY ČLENSTVÍ V CZGBC
PLATINOVÉ ČLENSTVÍ

STŘÍBRNÉ ČLENSTVÍ

• Platinové členství přináší
nejprestižnější pozici v organizaci
a nejvíce výhod
• Marketingová podpora zahrnuje
video prezentaci nebo exkluzivní
inzertní banner
• Projekty, produkty nebo služby
platinových členů jsou exkluzivně
zviditelněny online i offline
• Platinový člen má nejvyšší slevy
na vzdělávací akce

• Stříbrné členství patří k velmi
oblíbeným a přináší skvělou
hodnotu za vložené peníze
• Získáte statut exkluzivního člena
a s ním spojené výhody, jako
například slevy na akce
• K dalším benefitům patří
zviditelnění produktů, projektů nebo
služeb online
• Hodnotné jsou také pozvánky
na networkingové akce pouze pro
exkluzivní členy

členské poplatky
Exkluzivní členové
Na vyžádání

Řadoví členové

ŘADOVÉ ČLENSTVÍ

• Zlato je symbolem trvalosti a vysoké
hodnoty společnosti a jejího členství
• Tento typ členství přináší výrazné
možnosti zviditelnění online i offline
• Výrazné slevy na vzdělávací a další
vybrané akce
• Pozvánky na networkingové akce
pouze pro exkluzivní členy

• Řadové členství přináší plné
zapojení do aktivit CZGBC bez
výhod exkluzivních členů
• Členové mohou čerpat ze široké sítě
kontaktů asociace
• Mohou si osvojovat know-how
v pracovních skupinách
• Mají přístup k expertnímu
diskusnímu fóru
• Členské ceny vzdělávacích akcí jsou
výrazně nižší

-

Kč / Rok

Malé firmy (do 10 zaměstnanců)

25 000

Střední firmy (10–50 zaměstnanců)

50 000

Velké firmy (více jak 50 zaměstnanců)

75 000

Vzdělávací instituce / veřejnoprávní subjekty

50 000*

Neziskové organizace

10 000

*) nebo ekvivalent poskytnutí služeb či prostor

Přidružení členové
ZLATÉ ČLENSTVÍ

Kč / Rok

Kč / Rok

Jednotlivci / profesní a zájmová sdružení

10 000

Studenti

2 500*

*) nebo 100 hodin dobrovolné práce

PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ
• Přidružené členství je rezervováno
pro asociace a jednotlivce
• Přidružení členové mohou být zváni
na akce a k pracovním skupinám

Chcete vědět víc
o benefitech?
Stáhněte si kompletní
výhody členství:
www.czgbc.org/vyhody

