POLSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY SPORTU I REKREACJI
Centrum Olimpijskie
Ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa

PAKIETY CZŁONKOWSKIE
Pakiet Indywidualny

550 zł /rocznie

Pakiet Samorządowy

1700 zł /rocznie

Pakiet Biznesowy

2 200 zł /rocznie

Tytuł członka Stowarzyszenia IAKS Polska oraz członka IAKS International

√

Tytuł członka Stowarzyszenia IAKS Polska oraz członka IAKS International

√

Tytuł członka Stowarzyszenia IAKS Polska oraz członka IAKS International

√

Dostęp do grupy dla członków stowarzyszenia IAKS - branżowe forum dyskusyjne

√

Dostęp do grupy dla członków stowarzyszenia IAKS - branżowe forum dyskusyjne

√

Dostęp do grupy dla członków stowarzyszenia IAKS - branżowe forum dyskusyjne

√

Dostęp do materiałów i raportów IAKS International

√

Dostęp do materiałów i raportów IAKS International

√

Dostęp do materiałów i raportów IAKS International

√

Regularny newsletter - nowe trendy i rozwiązania związane z infrastrukturą sportową i zarzadzaniem

√

Regularny newsletter - nowe trendy i rozwiązania związane z infrastrukturą sportową i zarzadzaniem

√

Regularny newsletter - nowe trendy i rozwiązania związane z infrastrukturą sportową i zarzadzaniem

√

Udział w spotkaniach networkingowych członków IAKS Polska (min. 2 spotkania w roku)

√

Udział w spotkaniach networkingowych członków IAKS Polska (min. 2 spotkania rocznie)

√

Udział w spotkaniach networkingowych członków IAKS Polska (min. 2 spotkania w roku)

√

Udział w branżowych rozmowach IAKS Polska - webinary

√

Udział w branżowych rozmowach IAKS Polska - webinary

√

Udział w branżowych rozmowach IAKS Polska - webinary

√

√

Wsparcie Stowarzyszenia w promocji projektów realizowanych przez członka stowarzyszenia
(możliwość umieszczania informacji na stronie IAKS, social media)

√

Wsparcie Stowarzyszenia w promocji projektów realizowanych przez członka stowarzyszenia
(możliwość umieszczania informacji na stronie IAKS, social media)

√

√

Wykorzystanie logotypu Stowarzyszenia we własnych działaniach marketingowych

√

Wykorzystanie logotypu Stowarzyszenia we własnych działaniach marketingowych

Wsparcie Stowarzyszenia w promocji projektów realizowanych przez członka stowarzyszenia
(możliwość umieszczenia informacji na stronie IAKS, social media IAKS)
Wykorzystanie logotypu Stowarzyszenia we własnych działaniach marketingowych
Szkolenia

10% rabatu na każde
Szkolenia
szkolenie

Kongres

10% rabatu na udział
Kongres
w Kongresie

Pozostałe wydarzenia organizowane przez IAKS

Preferencyjne warunki
Pozostałe wydarzenia organizowane przez IAKS
udziału

20% rabatu na każde
Szkolenia
szkolenie
20% rabatu na udział w
Kongresie
organizowanym bądź Kongres
współorganizowanym
przez IAKS
Preferencyjne warunki
Pozostałe wydarzenia organizowane przez IAKS
udziału

√
20% rabatu na każde
szkolenie
20% rabatu na udział w
Kongresie
organizowanym bądź
współorganizowanym
przez IAKS
Preferencyjne warunki
udziału

Wsparcie Stowarzyszenie w dotarciu do ekspertów (networking i pomoc)

√

Wsparcie Stowarzyszenie w dotarciu do ekspertów (doradztwo)

√

Wsparcie Stowarzyszenie w dotarciu do ekspertów (doradztwo)

√

Specjalne warunki członkostwa w stowarzyszeniach partnerskich z IAKS Polska

√

Możliwość publikacji własnych materiałów na stronie IAKS Polska

√

Możliwość publikacji własnych materiałów na stronie IAKS Polska

√

Udział w grupach roboczych tworzących dobre praktyki branżowe IAKS Polska

√

Udział w grupach roboczych tworzących dobre praktyki branżowe IAKS Polska

√

Dedykowane warunki uczestnictwa w wydarzeniach IAKS International - międzynarodowe spotkania
ekspertów

√

Dedykowane warunki uczestnictwa w wydarzeniach IAKS International - międzynarodowe spotkania
ekspertów

√

Udział w międzynarodowych webinarach IAKS Interantional ogólnodostępne dla członków IAKS
International

√

Udział w międzynarodowych webinarach IAKS Interantional ogólnodostępne dla członków IAKS
International

√

Dostęp do firm dostarczających rozwiązania i produkty dla infrastruktury sportowej - dedykowane
warunki

√

Promocja firmy i oferowanych produktów lub usług w mediach społecznościowych IAKS Polska

√

Dedykowany wywiad z przedstawicielem JST oraz dystrybucja w kanałach komunikacyjnych IAKS
Polska

√

Możliwość dystrybucji materiałów promocyjnych firmy podczas wydarzeń organizowanych przez
IAKS Polska

√

Specjalne warunki członkostwa w stowarzyszeniach partnerskich z IAKS Polska

√

Dedykowany wywiad z przedstawicielem firmy oraz dystrybucja w kanałach komunikacyjnych IAKS
Polska

√

Obecność marki firmy w newsletterach wraz z przekierowanie na stronę Partnera

√

Dotarcie z ofertą produktową lub usługową do wszystkich członków IAKS Polska

√

Logotyp firmy na stronie IAKS Polska

√

Specjalne warunki członkostwa w stowarzyszeniach partnerskich z IAKS Polska

√

