KORZYŚCI I USŁUGI DLA FIRMY
WYNIKAJĄCE Z PRZYSTĄPIENIA DO RIG KATOWICE
1. Obsługa account managera – indywidualnego opiekuna dla firmy
2. Doradztwo zespołu ekspertów oraz account managera, w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa w obszarach:
• Public Affairs, w tym możliwość reprezentowania interesów firmy w środowisku gospodarczym oraz samorządowym
• Analiz produktów finansowych oraz przygotowania dokumentacji i wniosków dla projektów pochodzących ze środkówUE oraz
programów krajowych
• Analiz rynkowych oraz możliwości wejścia na rynki zagraniczne
• Pozyskania partnerów zagranicznych w ramach współpracy międzynarodowej
• Pozyskania gruntów pod inwestycje w ramach stref ekonomicznych
• Komunikacji zewnętrznej, w tym marketingu i public relations
• Zwiększenia sprzedaży i poszerzenia rynków zbytu oraz łączenia łańcucha dostaw
• Legalizacji dokumentów eksportowych
• Polubownego rozstrzygania sporów gospodarczych, za pośrednictwem Sądu Arbitrażowego przy Izbie
• Pozyskania środków UE: dofinansowania szkoleń pracowników do 80% oraz pozyskania stażystów
3. Porady eksperckie w czasie pandemii COVID-19, dla firmy w ramach Centrum Wsparcia MŚP, w zakresiem.in.:
psychologii w biznesie, doradztwa podatkowego i księgowego
4. Możliwość korzystania z biura i przestrzeni networkingowej w RIG Katowice i Silesia Business HUB
5. Networking firm, w ramach wydarzeń organizowanych przez RIG Katowice oraz dostęp do platformy B2B umożliwiającej
łączenie biznesów zarówno w kraju, jak i za granicą
6. Udział w spotkaniach członkowskich oraz prezentacja swojej firmy podczas jednego ze spotkań
7. Zaproszenie na comiesięczne śniadania biznesowe, prowadzone przez managerów w ramach firm członkowskich
8. Kampania marketingowa firmy, w tym:
• Zamieszczenie reklamy/artykułu sponsorowanego w newsletterze wysyłanym do ponad 9 tys. subskrybentów
• Reklama, wywiad lub artykuł sponsorowany w magazynie Business HUB Wolny Rynek
• Zamieszczenie logo firmy na stronie internetowej www.rig.katowice.pl
• Prezentacja firmy na social mediach prowadzonych przez RIG Katowice (Facebook, LinkedIn)
9. Dostęp do bazy danych firm zrzeszonych w RIG w Katowicach
10. Bieżące aktualności i najważniejsze wiadomości dotyczące istotnych informacji dla przedsiębiorców
11. Możliwość udziału i promocja firmy podczas prestiżowych wydarzeń organizowanych przez RIG Katowice, np. Think Eco Forum, Europejski
Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorców, Regionalne Gospodarcze Otwarcie oraz Zamknięcie Roku

12. Możliwość udziału w zagranicznych misjach gospodarczych wyjazdowych i przyjazdowych oraz tych, organizowanych na specjalne
zlecenie firmy
13. Otrzymanie Welcome Pack’a dla nowej firmy członkowskiej, w tym certyfikatu przynależności do Izby

