Стопанската комора на Македонија, одејќи во чекор со светските
економски промени, изврши проширување како во квалитет така и во
квантитет на услугите содржани во покровителството, со цел амортизирање на
негативните влијанија врз бизнисот како последици наметнати од истите и
воведе нов тип на Покровителство – ПРЕМИУМ Покровителство во
кој Проект можат да се вклучат голем број на реномирани компании од
Република Македонија.
Целта на овој проект е да им понудиме на членките, во пакет, повеќе
видови на услуги кои би ги користеле континуирано во подолг временски
период и да ја ставиме на располагање на заинтересираните членки
расположивата кадровска и техничка инфраструктура на Комората за развој на
нивниот бизнис.
Содржината на ПРЕМИУМ Покровителство на Стопанската комора на
Македонија ги опфаќа следните услуги и активности:


-



Претставување на ЛОГОТО на фирмата ПРЕМИУМ покровител:
во е-верзијата на публикацијата на Бизни Инфо во издание на
Стопанската комора на Македонија, кој се дистрибуира
до 10.000 фирми;
во салите за состаноци на Стопанската комора на Македонија и
во Регионалните канцеларии во Прилеп, Битола, Кавадарци,
Штип и Кичево;
на плакати за одреден настан со назнака "ПРЕМИУМ
покровители"
на коморскиот штанд на
секој настан организиран од
Стопанската комора на Македонија;
на посебен линк означен " ПРЕМИУМ покровители" на вебпорталот на Комората;
во печатените и електронските изданија како и во промотивните
материјали на Комората, согласно расположивиот закупен
простор.
Преку Комората, како членка на Eurochambers (Асоцијација на
европски комори) и International Chambers of Commerce



























(Меѓународната трговска комора), информации за активностите
на меѓународната бизнис мрежа;
Обезбедување на Бизнис информации за земјите во кои се
наоѓаат партнерите на ПРЕМИУМ покровителот на негово барање;
Лобирање за главните прашања кои го засегаат бизнисот на
ПРЕМИУМ покровителот;
Учество на ПРЕМИУМ покровителот на редовните ручек/вечери на
претседателот
на
Стопанската
комора
на
Македонија
со бизнисмените-членки на Комората;
Учество на редовните работни ручеци/вечери на ПРЕМИУМ
покровителот со високи владини претставници
Претставување на информации за успешните деловни резултати
на ПРЕМИУМ покровителот и неговите нови услуги до сите фирми
членки на Стопанската комора на Македонија
Бесплатно учество на ПРЕМИУМ покровителот бизнис-форуми и
презентации во земјата, организирани од страна на Стопанската
комора на Македонија;
Пристап до сервисите на веб-порталот на Комората (користење на
целокупните услуги-сервиси на веб–порталот на Стопанската
комора на Македонија);
Доставување на неделен E-Newsletter по електронски пат;
Бесплатна реклама на ПРЕМИУМ покровителот на сервисот
понуда-побарувачка на веб-порталот на Стопанската комора на
Македонија;
Постојана дистрибуција на флаери и промотивни материјали на
седници, состаноци, настани, бизнис форуми, семинари,
презентации и други манифестации организирани во Стопанската
комора на Македонија (доколку претходно ПРЕМИУМ
покровителот го достави промотивниот материјал до Стопанската
комора на Македонија);
Два пати годишно (од по еден месец - со врвни настани)
брендирање на сала (со лого на компанијата, чашки, пенкала,
бележници, календари, салфети, и друго - (доколку претходно
истите се обезбедени од страна на компанијата ПРЕМИУМ
покровител);
Есклузивно интервју-репортажа на менаџерот на компанијата и
негово електронско дистрибуирање до компаниите од базата на
Стопанска комора на Македонија, како и објава во публикацијата
Бизни Инфо во издание на Комората;
Ексклузивни попусти за учество на ПРЕМИУМ покровителот на
семинари со еминентни предавачи организирани во Стопанската
комора на Македонија
Бесплатно
рекламирање
на
ПРЕМИУМ
покровителот
во
проектот
ЦД-Директориумот
на
Стопанската
комора
на
Македонија;
Овозможување на промоција - презентација на компанијата
ПРЕМИУМ покровител (power point презентација и сл.), на бизнис

форум, седница на здруженија, групации при Комората и други
манифестации, кои се во организација на Стопанската комора на
Македонија во просториите на Стопанската комора на
Македонија;


















Промоција и дистрибуција на
промотивни материјали на
ПРЕМИУМ покровителот, при посетите на Комората на компании
во Скопје и други градови во Р.Македонија (доколку достави
компанијата промотивен материјал до Стопанската комора на
Македонија);
Промоција и
диструбуција
на промотивни материјали на
компанијата, во сите регионални канцеларии на Стопанската
комора на Македонија (доколку достави компанијата промотивен
материјал до Стопанската комора на Македонија);
Промотивни материјали на покровителот на посебни рекламни
панели- со назнака " ПРЕМИУМ Покровители во Стопанската
комора на Македонија"
Бесплатно користење на салите за потребите на компанијата 6
пати годишно - семинари, обуки, презентации, промоции и
слично;
Бесплатно користење на " видео конференциска врска со
странски партнери “.
Поставување на банер на вашата компанија ПРЕМИУМ покровител
на веб страната на комората.
Испраќање на електронски Neweletter подготвен од компанијата
ПРЕМИУМ покровител до 10.000 фирми членки 1 неделно или
зависно од потребите на Покровителот;
Еклузивен попуст при имплементација на стандарди за квалитет
од страна на центарот за квалитет во рамките на Стопанската
комора на Македонија;
Поставување и дистрибуција на комерцијален оглас (може
каталози, флаери, акциски промотивни материјали, продажба
или закуп на земјиште, опрема, деловен простор, транспортни
средства, машини и сл.) доставен од компанијата – ПРЕМИУМ
Покровител;
Логистичка поддршка од страна на коморски тим во организирање
на големи промотивни настани, разни манифестации (во
организација
на
ПРЕМИУМ
покровителот)
во
текот
на
времетраење на договорот за покровителството по барање на
ПРЕМИУМ Покровителот;

