ЗАЯВА НА ВСТУП 2022
Сума щорічного членського внеску 2022: відмітьте варіант відповідний вашому підприємству.
Менш ніж 5 працівників – Приватний підприємець

350 €*

Від 5 до 250 ПРАЦІВНИКІВ у світі
Більш ніж 250 ПРАЦІВНИКІВ у світі
ЧЛЕН-БЛАГОДІЙНИК

700 €*
1150 €*
2300 €*

GOLD MEMBER

9000 €*

** у грн. згідно з курсом НацБанку

Назва компанії:
Рід діяльності:
☐ Сільське господарство
☐ Продовольство
☐ Страхування
☐ Аудит, бухгалтерський
аутсорсинг, фіскальні та
фінансові поради компаніям
☐ Автомобілі
☐ Адвокати
☐ Банки
☐ Роздрібна торгівля
☐ Медіакомунікації
☐ Поради

www.ccifu.com.ua

Країна походження :

☐ Будівництво, архітектура та
інженерія
☐ Освіта
☐ Енергія
☐ Інформаційні та цифрові
технології
☐ Управління відходами
☐ Готельна справа
☐ Промисловість
☐ Довгострокова оренда та
управління автопарком компаній
Інформаційні та цифрові
технології
Предмети розкоші

ccifu@ccifu.com.ua

Медицина, стоматологія
Мода
Фармацевтика
Косметична продукція
Ресторанна справа
Безпека
Телекомунікації
Транспортування та
логістика
☐ Вино та спиртні напої
☐ Подорожування – туризм
☐ Інше
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Tel : +38 044 235 36 64

Адреса компанії:
Кількість співробітників:
Вебсайт:

Тел.:

Контактні особи: CEO, DG, CMO, commercial, HR, PR, CFO... (які будуть включені до списку розсилки):
ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ'Я

ПОСАДА

EMAIL

Презентація діяльності компанії:

Мотивація членства у Асоціації:

Заява – будь-ласка, заповніть та підпишіть
Ознайомившись із статутом Асоціації і зобов’язуючись дотримуватись її цілей, а також активно брати участь у їхній реалізації, ми
просимо прийняти нас у члени Асоціації «Французька ділова спільнота в Україні» на 2022 рік. Ми дозволяємо Асоціації публікувати на
сайті інформацію, що стосується нашої компанії, довідник членів, рекламу... Цією заявою ми приймаємо статут і внутрішній регламент
Асоціації, та зобов’язуємось сплачувати щорічний членський внесок і зберігати конфіденційність будь-якої інформації, отриманої від
Асоціації стосовно діяльності її членів та/або стосовно їхніх компаній, якого б характеру ця інформація не була.

Прізвище

Назва компанії

Печатка

Дата

До цього документу додайте, будь-ласка, документ: Довідка з кодом ЄДРПОУ..
Рішення щодо затвердження цієї заяви буде прийнято під час наступного засідання Ради Директорів Асоціації.
Надсилайте Вашу заяву на членство на адресу: ccifu@ccifu.com.ua

Затверджено членами правління:

www.ccifu.com.ua

Дата:

ccifu@ccifu.com.ua

Tel : +38 044 235 36 64

