
 

 

 
KOGO SPOTKASZ W SPCC 
 
 
Międzynarodowe duże korporacje i przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Przedstawicieli ponad 400 firm, w tym 
największych skandynawskich inwestorów w Polsce. Ambasadorów krajów nordyckich i przedstawicieli rządu, 
władz lokalnych, wielu organizacji, instytucji.  
 
 

DOŁĄCZ DO NAS, A MY… 

 

✓ Powitamy Twoją firmę wśród Członków SPCC i zaprezentujemy szerzej Twój biznes innym firmom; 

✓ Przedstawimy Twoją działalność na naszym profilu Linekdin docierając do tysięcy użytkowników; 

✓ Stworzymy Twój indywidulany profil firmowy w naszym katalogu branżowym z linkowaniem do Twojej 

strony www i ułatwimy kontakt z Twoją firmą; 

✓ Pomożemy adresować Twoje usługi/produkty do innych firm zrzeszonych poprzez Sales Support 

Newsletter, naszą stronę internetową, w regularnym Newsletterze SPCC; 

✓ Umożliwimy dotarcie do ekspertów z wielu dziedzin w ramach naszego programu SPCC Expert Support 

(https://www.spcc.pl/node/23973), ale także stworzymy możliwość zaprezentowania siebie jako eksperta 

innym członkom Izby; 

✓ Zaprosimy Cię na ok. 90 webinarów/eventów w ciągu roku (https://www.spcc.pl/pl/events ); 

✓ Wesprzemy Cię komunikacyjnie rekomendując Członkom Izby wybrane wydarzenia Twojej firmy w ramach 

SPCC Recommends; 

✓ Damy możliwość partnerowania naszym wydarzeniom w celu wzmocnienia świadomości Twojej marki i 

widoczności Twojej firmy, stworzymy okazje do wypowiadania się na różnorodne i ważne merytorycznie 

tematy; 

✓ Przedstawimy wybór dodatkowych narzędzi do promocji Twojego biznesu – np. reklamę, wywiad lub 

artykuł sponsorowany w naszym kwartalniku SPCC e-Magazyn 

(https://www.spcc.pl/publikacje/emagazyn/emagazyn), baner reklamowy na głównej stronie www.spcc.pl 

✓ Zaprosimy Twój zespół do uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach SPCC w ramach akademii 

menadżerskiej SPCC Academy; 

✓ Zapewnimy wiele okazji do wymiany doświadczeń i informacji o działalności Twojej firmy. 

 
 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM SPCC? 

 

Do członkostwa w Skandynawsko-Polskiej Izbie Gospodarczej uprawniony jest każdy podmiot gospodarczy 

zarejestrowany lub posiadający swoje przedstawicielstwo w Polsce lub jednym z krajów nordyckich, jeśli spełnia 

co najmniej jeden z poniższych warunków: 

 

A.    firma jest spółką z udziałem kapitału skandynawskiego, 

B.    firma jest polskim bądź międzynarodowym podmiotem prowadzącym stałą działalność gospodarczą    

  w przynajmniej jednym kraju skandynawskim, 

C.   firma posiada inny interes ekonomiczny związany ze Skandynawią. 

https://www.spcc.pl/node/23973
https://www.spcc.pl/pl/events
https://www.spcc.pl/publikacje/emagazyn/emagazyn
http://www.spcc.pl/


 

 

 

   

Roczna składka członkowska: 

 

I. 1900 zł netto dla firm, które zatrudniają 1-10 pracowników w Polsce i mają roczny obrót poniżej  

3 mln PLN; 

II. 3700 zł netto dla firm, które zatrudniają 11-100 pracowników w Polsce i znajdują się w regionie 

mazowieckim oraz dla wszystkich firm zlokalizowanych poza Mazowszem, które zatrudniają 

ponad 100 pracowników; 

III. 6200 zł netto dla firm, które zatrudniają ponad 100 pracowników w Polsce i są zlokalizowane w 

regionie mazowieckim. 

 

  
 

 

 

 

Składka jest ważna przez 12 miesięcy i jest odnawiana automatycznie co roku.Szczegółowe zasady i warunki 

członkostwa dostępne są w Statucie Izby. Umowę z Izbą stanowi oddzielny Formularz Aplikacyjny. 

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz przesłać swoją Aplikację napisz do nas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

PATRONI IZBY: 

 

 

Sandra M. Tetzlaff 
Marketing & Sales Director 
tel. kom. +48 605 195 505 
stetzlaff@spcc.pl  
 

 Katarzyna Frąckowiak 
Manager for Northern Poland 
tel. kom. + 48 697 630 782 
kfrackowiak@spcc.pl  

 

FORMULARZ 
APLIKACYJNY 

https://www.spcc.pl/ospcc/statut
https://www.spcc.pl/images/file/0_2019/SPCC_Corporate_Application_Form_2019.pdf
mailto:stetzlaff@spcc.pl
mailto:kfrackowiak@spcc.pl
https://www.spcc.pl/images/file/0_2019/SPCC_Corporate_Application_Form_2019.pdf
https://www.spcc.pl/images/file/0_2019/SPCC_Corporate_Application_Form_2019.pdf
https://www.spcc.pl/images/file/0_2019/SPCC_Corporate_Application_Form_2019.pdf

