JUGOSLÁVSKÁ 620/29

VINOHRADY, 120 00 PRAHA 2

INFO@ASOCIACERF.CZ

+420 604 420 442

ČLENSTVÍ V ASOCIACI
RODINNÝCH FIREM

24 000 Kč bez DPH

Staňte se součástí rodiny silných

S členstvím v naší asociaci

2 hodiny konzultací ročně s experty z našeho týmu.

Členem se může stát rodinná firma podle definice

Podporu vašeho podnikání ze strany ARF

1x měsíčně celý den zdarma, více dní v měsíci

rodinného podnikání. Členství v ARF upravuje etický

i ostatních členů.

za sníženou cenu.

Účast a prioritní zvaní na Setkání majitelů

Možnost účasti v Mastermind skupině pro

rodinných firem, a na řadu malých regionálních

majitele, ředitele nebo nástupnickou generaci

neformálních setkání.

za zvýhodněnou cenu.

rodinných firem

kodex, který je uveřejněný na stránkách ARF.

získáte tyto výhody

Účast na všech Workshopech na témata pokrývající
oblasti související s chodem firmy,
cca 2 - 3 měsíčně.

WWW.ASOCIACERF.CZ

CENA ZA ROK

Zapůjčení zasedací místnosti v centru Prahy

JUGOSLÁVSKÁ 620/29

VINOHRADY, 120 00 PRAHA 2

SPOLUPRÁCE:
EXPERT
Ukažte svou odbornost prostřednictvím
zajímavých workshopů

Oslovte svou odborností atraktivní publikum – pro

15 000Kč bez DPH
Zaručíme účast minimálně 5 účastníků z řad
majitelů nebo manažerů rodinných firem na
každém workshopu.
Předáme vám kontakty v případě zájmu

2 workshopy (3 hodiny) ročně v prostorách ARF.

účastníků o konzultaci.

a občerstvení pro účastníky zdarma.
Postaráme se o širokou propagaci workshopů na
webu a v síti členů a přátel ARF.

Oslovte členy ARF zajímavými
odbornými články

Uveřejníme dva vaše odborné články na webu
ARF a na sociálních sítích ARF.
Po dobu 12 měsíců vás budeme prezentovat
prostřednictvím medailonku na webu ARF.

WWW.ASOCIACERF.CZ

+420 604 420 442

CENA ZA ROK

majitele a manažery rodinných firem uspořádejte

Zajistíme kompletní organizaci, pronájem prostor

INFO@ASOCIACERF.CZ

Uspořádejte své akce v našich atraktivních
prostorách

Získejte 50 % slevu na pronájem školicích prostor
v ARF, Jugoslávská 29, Praha 1.

JUGOSLÁVSKÁ 620/29

VINOHRADY, 120 00 PRAHA 2

SPOLUPRÁCE:
PARTNER

75 000Kč bez DPH
Buďte s námi na dvou regionálních

v 60ti minutové přednášce

firem neformálně v rámci společenských

Vyberte atraktivní téma a zaujměte osobnosti
českého rodinného byznysu.
Na tomto setkání můžete oslovit potenciální

setkáních ARF a potkejte se s majiteli a řediteli
akcí jako hosté

Získáte pozvánku k účasti na dvou společenských
akcích pořádaných ARF – pozvánka platí pro 2 osoby.

zákazníky prostřednictvím marketingového balíčku

Pozvěte své klienty nebo potenciální obchodní

– předáme vaše materiály účastníkům a umístíme

partnery na setkání – každý váš klient získá

vaše rollupy na atraktivní místa na akci.

pozvánku pro 2 osoby.

Zajistíme propagaci přednášky a pozvánky na toto

Zajistíme pro vás a vaše hosty občerstvení

setkání prostřednictvím webu a sociálních sítí.

a ubytování.

Oslovte členy ARF zajímavými
odbornými články

Uveřejníme tři vaše odborné články na webu
ARF a na sociálních sítích ARF.
Po dobu 12 měsíců vás budeme prezentovat
prostřednictvím medailonku na webu ARF.
WWW.ASOCIACERF.CZ

+420 604 420 442

CENA ZA ROK

Ukažte svou odbornost na jednom

regionálním setkáních vlastníků firem

INFO@ASOCIACERF.CZ

Oslovte svou odborností atraktivní publikum
Pro majitele a manažery rodinných firem
uspořádejte 2 workshopy (3 hodiny) ročně
v prostorách ARF.
Zajistíme kompletní organizaci, pronájem prostor
a občerstvení pro účastníky zdarma.

Uspořádejte své akce v našich
atraktivních prostorách

Dvakrát do měsíce máte možnost využít naši
zasedací a školící místnost v centru Prahy.

JUGOSLÁVSKÁ 620/29

VINOHRADY, 120 00 PRAHA 2

INFO@ASOCIACERF.CZ

+420 604 420 442

SPOLUPRÁCE:
STRATEGICKÝ PARTNER

250 000Kč bez DPH

Ukažte svou odbornost na dvou

Buďte s námi na všech regionálních

Oslovte svou odborností atraktivní publikum

v 60ti minutové přednášce

firem neformálně v rámci společenských

regionálních setkáních vlastníků firem
Vyberte atraktivní téma a zaujměte osobnosti
českého rodinného byznysu.
Na těchto setkáních můžete oslovit potenciální

setkáních ARF a potkejte se s majiteli a řediteli
akcí jako hosté

Získáte pozvánku k účasti na všechny regionální
setkání pořádané ARF – pozvánka platí pro 2 osoby.

zákazníky prostřednictvím marketingového balíčku

Pozvěte své klienty nebo potenciální obchodní

– předáme vaše materiály účastníkům a umístíme

partnery na tato setkání – každý váš klient získá

vaše rollupy na atraktivní místa na akci.

pozvánku pro 2 osoby.

Zajistíme propagaci přednášek a pozvánky na tato

Jako strategický partner našich akcí získáte přístup

setkání prostřednictvím webu a sociálních sítí.

k prezenční listině účastníků setkání.

Oslovte členy ARF zajímavými
odbornými články

Uveřejníme tři vaše odborné články na webu
ARF a na sociálních sítích ARF.
Po dobu 12 měsíců vás budeme prezentovat
prostřednictvím medailonku na webu ARF.
WWW.ASOCIACERF.CZ

CENA ZA ROK

Pro majitele a manažery rodinných firem
uspořádejte 2 workshopy (3 hodiny) ročně
v prostorách ARF.
Zajistíme kompletní organizaci, pronájem prostor
a občerstvení pro účastníky zdarma.

Uspořádejte své akce v našich
atraktivních prostorách

Dvakrát do měsíce máte možnost využít naši
zasedací a školící místnost v centru Prahy.

JUGOSLÁVSKÁ 620/29

VINOHRADY, 120 00 PRAHA 2

SPOLUPRÁCE:
EXKLUZIVNÍ PARTNER

Využívejte výhody Strategického
partnerství a buďte hvězdou ve
svém oboru.

WWW.ASOCIACERF.CZ

Zajistíme vám exkluzivitu ve svém
oboru podnikání.

INFO@ASOCIACERF.CZ

+420 604 420 442

CENA ZA ROK

500 000Kč bez DPH

Mezi našimi partnery nebude
jiný partner v konkurenčním
vztahu s vámi.

