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Пакет за членове
Двустранна Търговска Камара България-Румъния
Пакетът за членове включва следните услуги и предимства:
УЕБ & ПРИНТ:
 Лого на страницата на ДТКБР
 Лого в секцията с членове в ежемесечния бюлетин на ДТКБР
 Възможност за промотиране в секцията с добри практики на страницата на ДТКБР
 Публикуване на новини в секцията „Новини” на страницата на ДТКБР и в месечния бюлетин
 Право да използва логото на ДТКБР при кореспонденция и на собствената страницата
СЪБИТИЯ & КОНТАКТИ:
Възможност организацията да покани партньори и гости на събитията на ДТКБР на цена за членове
Две безплатни покани за двама на годишния бал, организиран от ДТКБР
Безплатно участие на представител на кръглите маси, организирани от ДТКБР (тримесечни срещи с
фокус различни сектори)
 Възможност за участие в специализирани срещи, на които ДТКБР участва
 Запазване на място при срещи, организирани с представители на местната власт и на правителството
 Възможност за използване събитията на ДТКБР, както и изложения, на които Камарата участва, за
промотиране на продукти или услуги на организацията-член
 Възможност за предлагане на лектори за специализирани събития, организирани от ДТКБР
 Възможност за участие в специализираните срещи, организирани от ДТКБР
 Възможност за представяне на информационните събития на ДТКБР чрез брошури, флаери и др. (до
едно събитие годишно)
 Възможност за допълнително позициониране на чрез спонсориране на събития и инициативи на ДТКБР




СПЕЦИАЛНИ УСЛУГИ:
Всички допълнителни услуги на преференциални цени за членове (събития, публикации, реклама) вижте в допълнителни услуги предлагани от ДТКБР
 Специални намаления за различни услуги, които ДТКБР договаря с други компании
 Предлагане на услугите и продуктите на организацията-член на всички други членове на ДТКБР
(Members2Members)
 Право на глас при избор на представители на Управителния Съвет на Камарата
Членски внос – 600 евро /годишно *
Допълнителни услуги по запитване, предлагани от ДТКБР


Услуга
Цена за членове
Цена за „не-членове”
150 евро
1. Проучване на пазара в специфичен сектор и 1 безплатно
изготвяне на списък с контакти на базата на зададен запитване годишно*
профил /клиенти, дистрибутори, партньори/
350 евро
2. Посоченото точка 1. + Eкипът на ДТКБР се свързва с 1 безплатно
клиенти, дистрибутори или партньори от името на запитване годишно*
компанията – клеиент
500 евро
3. Посоченото в точка 1 и 2 + провеждане на преговори 1 безплатно
и организиране на срещи с представители от запитване годишно*
предварително избрани компании.
*За всяко следващо запитване-50% отстъпка от цената за „не-членове”

*Пакетът за членове може да се плати на 2 вноски през годината - по 300 евро през Януари и Юли

