AVANTAJELE MEMBRILOR
Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş
Exclusivitate
Participarea la Adunările Generale ale membrilor Camerei
Dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere a Camerei
Gratuitate
Abonament la newsletter-ul săptămânal Banat Business Media
Asistenţă privind standardele şi standardizarea
Informatii privind programele europene, surse de finanţare, oferte de
participare în programe internaţionale
Mediatizarea cererilor şi ofertelor prin buletinul electronic Business Media
Publicarea pe INTERNET a elementelor de identificare a firmei, în pagina
web a CCIA Timiş, cu link către website-ul firmei
Promovare prin materiale proprii (pliante, broşuri, fluturaşi) la sediile CCIAT
Sprijin în relaţii economice cu alte camere de comerţ sau cu organisme locale sau
internaţionale cu care avem legături de colaborare
Sprijin pentru participarea la târguri/expoziţii naţionale şi internaţionale
Promovare prin Pagina Clientului/transmitere ofertă în rândul firmelor
membre CCIAT
Promovarea companiei Dvs. pe pagina de Facebook a CCIAT
Taxe reduse pentru
Eliberarea și vizarea certificatelor de origine
Eliberarea certificatelor privind evenimentele ce pot fi considerate cazuri de forţă
majoră
Participare la seminarii, conferințe, mese rotunde, work-shop-uri
organizate de Direcția Relații Economice
Participare la cursuri de iniţiere, calificare, specializare şi perfecţionare (diplome
recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului)
Participarea la târguri și expoziţii organizate de ROMEXPO și la Centrul Regional
de Afaceri al CCIAT
Închirieri de săli de conferinţă cu echipamentele necesare pentru prezentări de
firme, seminarii, cursuri, mese rotunde etc.
Acces la baza de date cu firme din ţară şi străinătate, pe domenii de activitate
Organizarea de conferințe de presă
Asistență/consultanță pentru societățile comerciale
Prioritate
Reprezentare şi susţinere a intereselor în raport cu autorităţile publice din ţară
şi cu organisme specializate din străinătate
Participare la misiuni economice, manifestări expoziţionale, seminarii, simpozioane,
alte evenimente economice și de business organizate de CCIAT
Participare la întâlniri cu oameni de afaceri din ţară şi străinătate
Înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (fosta Arhiva
electronică de garanţii reale mobiliare)
Asistenţă privind protecţia proprietăţii intelectuale: mărci şi indicaţii
georgrafice, desene şi modele industriale
Soluţionarea litigiilor prin Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă CCIA Timiş
Asistenţă în afaceri pentru inovare şi informare tehnologică

