Силвер Покровител - на Стопанската комора на
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 и
промоција на нивниот бизнис.
Воедно овој проект ќе ја издвои Вашата компанија од останатите, и ќе Ви
даде примат за многу други дополнителни активности и бенефити кои не се
содржани во овој тип на партнерство,
а произлегуваат од наведените
содржини.
Стопанската комора на Македонија на " СИЛВЕР ПОКРОВИТЕЛОТ " ,
му обезбедува:
▪ Промоција:
1. Претставување на ЛОГОТО на Силвер покровителот:
- во е-верзијата на публикацијата на Комората Бизни Инфо , која се
дистрибуира до 10.000 фирми;
- во салите за состаноци на Стопанската комора на Македонија и во
Регионалните канцеларии во Прилеп, Битола, Охрид, Kaвадарци,
Штип, Велес и Кичево со назнака " Силвер Покровител ";
- на информативни табли
за одреден настан со назнака "
Покровител " ;
- на коморскиот штанд на настани организирани од Комората;
- на посебен линк означен " Покровител " на веб-порталот на
Комората;
- во печатените, електронските изданија како и во промотивните
материјали на Комората, согласно расположивиот закупен
простор;
- рекламни пораки на " Покровител " на ТВ панелите поставени на
спратовите низ комората.
- Дистрибуција на флаери/промотивни материјали на седници,
состаноци, настани, бизнис форуми, семинари, презентации и
други манифестации организирани од Комората
- (доколку
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претходно Покровителот го достави промотивниот материјал до
Комората);
- Рекламирање на Силвер Покровителот во проектот „ЦД Директориумот на Стопанската комора на Македонија“;
Дистрибуција на промотивни материјали на Силвер покровителот
,
при посетите на Комората на компании во Скопје и други
градови
во
Р.Македонија
(доколку
достави
компанијата
промотивен материјал до Комората);
Специјални промоции пред компании или други значајни настани
на комората на Силвер покровителот;
- Диструбуција на промотивни материјали на Силвер покровителот,
во сите регионални канцеларии на Стопанската комора на
Македонија (доколку достави компанијата промотивен материјал
до Стопанската комора на Македонија);
- Поставување на банер на компанијата Силвер покровител вебпорталот на Комората;(www.mchamber.mk)
- Испраќање на електронски newsletter ( информатор, каталози,
флаери),
подготвен од компанијата Силвер Покровител
покровител до 10.000 фирми членки, 4 пати во месецот;
- Поставување и дистрибуција на комерцијален оглас (акциски
промотивни материјали, продажба/закуп на деловен простор,
земјиште или опрема, работни програми, повици, конкурси и сл.)
доставен од Силвер покровителот;
- Поставување на услугите/производите на Силвер Покровителот во
сервисот Понуда-Побарувачка на сајтот на Стопанската комора на
македонија;
- Промоција на Силвер покровителот во Е-каталогот на Комората;
Есклузивно интервју со менаџерот на компанијата Силвер покровител
и негово електронско дистрибуирање до компаниите од базата на
Стопанска комора на Македонија, како и објава во публикацијата
Бизни Инфо во е-издание на Комората;
Пристап до сервисите на веб - порталот на комората;
Објавување на Силвер Покровителот во сервисот понуда-побарувачка
на веб - порталот на комората;
Попусти
на
котизации
за
учество
на
Покровителот
на
семинари/работилници/советувања
со
еминентни
предавачи
организирани во Комората;

Трошоци во рамки на Партнерството на Стопанската комора на Македонија
* 2.000 евра годишно по средниот курс на НБРМ, со вклучен ДДВ.

