
Scaricala sdesso!
Stáhni si teď!

Scopri le funzioni riservate ai Soci.
Fai il login con la tua e-mail
aziendale e crea la tua password.
Registrati agli eventi CAMIC con un
click, ricevi le notifiche, guarda foto e
video, scarica i QR code per gli eventi
e molto altro. Scopri i vantaggi di
essere Socio CAMIC con un click!

Objev funkce věnované členům.
Zaregistruj se pomocí firemní emailové
adresy a vytvoř heslo. Přihlas se na
akce CAMIC jedním kliknutím, dostávej
notifikace, prohlížej fotky a videa,
stáhni si QR kód událostí a mnohem
víc. Poznej všechny výhody členství 
CAMIC jedním kliknutím!

PROPOJENÍ KONTAKTŮ  
MEZI ČLENY

Zprostředkování setkání
a obchodního jednání

s vytipovanými firmami

ZDARMA

PROPAGACE & PR
Články a rozhovory na webu,  

v newsletteru CamicNet  
a na sociálních médiích

ZDARMA
Jméno firmy na webu a v Ročence 

Camic v sekci členové
ZDARMA

Vaše akce na webu, v newsletteru 
CamicNet v sekci akcí členů  

a na sociálních médiích
ZDARMA

Partnerství na akcích,  
vaše logo a reklama na webu,  

v nesletteru CamicNet, v Ročence 
Camic, logo v podpisu emailu

UNDER 35 PROFESSIONALS
ITALIAN EXECUTIVES 

SKUPINA NEMOVITOSTI

NETWORKING & VÍCE
Akce, tématické semináře, kulaté 

stoly, setkání s klíčovými  
osobnostmi, účast na veletrzích,

delegace nákupčích

OBČANSKÝ ZÁKONÍK
Nový občanský a obchodní  

zákoník ČR v italštině pro členy 

ZDARMA

KURZY OBCHODNÍ
ITALŠTINY

Specializované jazykové
kurzy – obchodní

italština exkluzivně
v Camic

OBCHODNÍ SLUŽBY
Průzkumy trhu,

vypracování databází
a cílené vyhledávání

obchodních partnerů na
míru – za zvýhodněné ceny

PRACOVNÍ AGENTURA
JOB CAMERE CZ
Vyhledání a výběr  

pracovníků

VÝPISY A REPORT
Výpisy z obchodního

rejstříku italských firem
– za exkluzivní cenu

Profesionální reporty
o českých firmách

MEMBER TO MEMBER
Program slev a výhodných

podmínek pro členy sítě Camic

ZDARMA

SLUŽBY PRO
ČLENY CAMIC

Italsko-česká obchodní
a průmyslová komora

PRAHA:
Husova 25, 110 00 Praha 1, ČR

tel. +420 222 015 300, fax +420 222 015 301,
info@camic.cz

BRNO:
Zelný trh 331/13, 602 00, Brno, ČR

tel. +420 548 136 340, brno@camic.cz

www.camic.cz


