MEDLEMSKAP
ITALIENSKA HANDELSKAMMAREN I SVERIGE
VAD INNEBÄR DET?
Italienska Handelskammaren i Sverige samlar idag cirka 155 medlemmar (företag, institutioner
och branschorganisationer) och gemensamt för samtliga är deras intresse för Italien som
affärsland. Vi har löpande kontakt med och uppdrag för italienska och svenska företag som vi
hjälper med att bland annat finna nya partners, identifiera nya produkter och tjänster samt stöttar i
etableringsfasen av verksamheter i Sverige eller Italien. Dessutom hjälper vi handgripligen till
med att ordna besök och aktiviteter för kunders och medlemmars räkning.
Våra medlemmar och vårt nätverk av branschfolk och institutioner i Sverige är viktiga referenser
för oss och är således också dem vi involverar primärt när italienska företag söker kontakter här i
Sverige och i övriga Skandinavien. Företag som arbetar med Italienska produkter och varumärken
och på så sätt indirekt representerar en del av Italien i Sverige är viktiga kontakter för oss och
naturligtvis är det värdefullt för oss att välkomna dessa företag som våra medlemmar.
NÅGRA ERBJUDANDEN:
-

Personlig och kvalificerad assistans gällande Italien och italienska affärsfrågor
Möjlighet att delta i samband med affärsbesök och aktiviteter som handelskammaren
ordnar
Rabatterat pris på våra tjänster
Kostnadsfri spridning av annonser för affärskontakter med italienska företag både till de
lokala handelskamrarna i Italien samt genom www.italchamber.se
Anskaffning av information, statistik och kontakter liksom stöd vid behov avseende
italienska mässor och events.
MEDLEMSAVGIFTENS TRE NIVÅER:

- För företag med en årsomsättning upp till SEK 10 miljoner uppgår medlemsavgiften till SEK
2.200 / år + moms.
- För företag med en årsomsättning upp till SEK 100 miljoner uppgår medlemsavgiften till SEK
2.750 / år + moms.
- För företag som omsätter mer än SEK 100 miljoner uppgår medlemsavgiften till SEK 3.600 / år +
moms.
(Medlemsavgiften är avdragsgill)
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ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I
ITALIENSKA HANDELSKAMMAREN I SVERIGE
Företagets namn: …………………………………………………………………………….
Organisationsnummer: ……………………………………………………………………...
Besöksadress: ..…………..………………………………………………………………….
Postadress: …………………………………………………………………………………..
Tel.: …………………………………… Fax: ……………………………………………….
E-mail: ………………………………… Webbadress:……………………………………..
Etablerad år: ………………… Årsomsättning: ……………………………………………
Verkställande Direktör: .……………………………………………………………………..
Vem blir Italchambers kontaktperson hos Er: ……………………………………………..
Typ av verksamhet: ………………………………………………………………………….
Huvudsakliga import/exportprodukter: ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….………….
Filial, representant eller agent i Italien (namn och adress): …………………………….
……………………………………………………………………………………….………….
Representerar följande italienska firmor/varumärken: ……………………………..…….
……………………………………………………………………………………….………….
Kommit i kontakt med Handelskammaren genom:
 Internet, websida: ………………………………………………………………………….
 Tips från: ……………………………………………………………………………………
 Annat: ……………………………………………………………………………………….

Ansvarig firmatecknare

Ort och datum

………………………………………..

………………………………….

Italienska Handelskammaren i Sverige garanterar diskretion i bruk av detta formulär och de av Er lämnade uppgifter.

Skicka gärna in Din ansökan via Fax till nr: 08-6112542
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