Optimizem

Navdihujemo pozitivne spremembe.

AmCham Slovenija
Največja mednarodna poslovna skupnost v Sloveniji.

20+
let

400+

članov (podjetij
in organizacij)

40+

Patron članov

100+
priložnosti za
mreženje in
vsebino

3000+ 1700+
aktivnih
posameznikov

AmCham skupnost

Kultura dialoga

Platforma YOUng

Odnosi, izmenjava znanj
in širjenje dobrih poslovnih praks.

• Zdravje
• Znanost
• Varnost
• Poslovno okolje
Več kot 320 strokovnjakov.

• 11 generacij
• 1700+ mladih liderk in liderjev
• 4 programi / 1 klub / 1 think tank

Kombo AmCham Poslovni zajtrk
Mreženje z vsebino.

AmCham Young Professionals™
Osebni in karierni razvoj poslovnih
liderjev naslednje generacije.

Best of the Best

AmCham Young Leaders Club

Izmenjava najboljših poslovnih praks.

• Prvi mentor 			
(program mentorstva za mlade
med 15. in 25. letom)
• EmPower kosila
• #YLCfun

AmCham Business Leaders Club
Širjenje idej in izmenjava
mnenj na najvišji ravni.

mladih v YOUng
platformi

Mednarodno
povezovanje
Odpiramo priložnosti
in povezujemo.

Razvojne in poslovne
delegacije v ZDA.

Slovenia Business Bridge™
Investicijska in razvojna konferenca.

Enter: USA
Pomoč pri vstopu na trg ZDA:
• USA Meetup
• USA Boot camp
Povezovanje z ljudmi v Sloveniji,
ZDA in po svetu.

AmCham Mentor
400+ mentorskih parov

Coffee to Connect
Virtualna kava z zanimivimi gosti.

Believe in Slovenia
Krepimo prijateljske in poslovne
vezi med ZDA in Slovenijo.
Summer Economics Institute
Program izobraževanja in
pripravništva za študente.

AmCham ExChange

Izmenjava izkušenj iz velikih sistemov

in učne ure podjetniške rasti.

AmCham Fokus

Strokovna obravnava aktualnih tem.

Partnerstvo za spremembe
Program inovativnega sodelovanja
med zaposlenimi v slovenskem
javnem in zasebnem sektorju.

TALENT
cloud
Talent Cloud

Izmenjava talentov med podjetji.

Učitelj sem! Učiteljica sem!
Širimo dobre prakse učiteljev.

V sodelovanju z Veleposlaništvom
ZDA v Sloveniji.

Snežna kepa ‘Think Tank’
Središče optimizma

AmChams in Europe
AmCham Slovenija ima do
leta 2023 sedež organizacije
AmChams in Europe,
krovne organizacije 45
AmChamov iz 43 evropskih
in zahodnoazijskih držav.

AmCham Slovenija –
priložnosti in optimizem
AmCham Slovenija združuje več kot 400 podjetij, ki skupaj zaposlujejo okoli 70.000 ljudi in letno ustvarijo več kot 16 milijard evrov
prihodkov. Med našimi člani so ameriška podjetja, ki poslujejo v Sloveniji, mednarodna podjetja z lastniki v več kot 15 državah sveta,
in slovenska podjetja, ki delujejo izključno v Sloveniji ali pa so vpeta v mednarodno trgovino. Ponosni smo, da nam zaupajo in da z
nami soustvarjajo boljše poslovno okolje. Pridružite se nam tudi vi in skupaj postanimo še boljši.

Postati član AmCham Slovenija
je hitro in enostavno
1
Izberite kategorijo

2
Izpolnite vlogo

3
Prejmite potrditev

4
Dobrodošli med nami

Izberite kategorijo članstva,
ki je za vaše podjetje najbolj
primerna. Če ste v dvomih,
katero kategorijo izbrati, smo
vam na voljo za svetovanje na
office@amcham.si
ali na telefonski številki
08/205-1350.

Izpolnite vlogo za članstvo
in nam jo pošljite na
office@amcham.si
ali z navadno pošto na naš
poslovni naslov.

Kmalu za tem, ko boste vlogo
za članstvo oddali, jo bo
obravnaval Svet guvernerjev
AmCham Slovenija. Ko bo
vloga odobrena in izbrana
kategorija članstva potrjena,
vas bomo o tem takoj
obvestili.

Čestitke, postali ste del
mednarodne poslovne
skupnosti AmCham Slovenija
in s tem lahko koristite vse
ugodnosti članstva pri nas.
Ker je članstvo vezano na
podjetje, lahko koriščenje
ugodnosti ponudite tudi
sodelavcem in jih s tem še
dodatno motivirate.
Se vas veselimo!

Naši člani o nas

AmCham je
odlična platforma
za zagovorništvo
uravnoteženega
pristopa pri
kreiranju
podpornega
okolja za ljudi in
podjetja, ki živimo
oz. poslujemo v
Sloveniji.
— B L A Ž B RO DNJAK

Predsednik uprave, NLB,
predsednik AmCham
Slovenija

AmCham Slovenija
je platforma za
razvoj zdrave,
podjetniške
miselnosti, saj
zagotavlja pozitivno
okolje, ki spodbuja
vsakogar, vključno z
mladimi, k uspehu.

AmCham Slovenija
so mladi potenciali.
In mladi potenciali
bodo igrali
pomembno vlogo
pri ustvarjanju
sprememb.
Z zaupanjem, častjo
in drugačnostjo.

— BARBARA DOMICELJ

— TO MA Ž L AN IŠ E K

Generalna direktorica,
Microsoft Slovenija,
podpredsednica AmCham
Slovenija in AmCham
mentorica

Podpredsednik AmCham
Slovenija, AmCham top
potencial leta 2010

V AmCham
Slovenija bogatimo
naše poslovno
okolje in življenja,
zato je biti del
poslovne skupnosti
priložnosti in
optimizma velika
dodana vrednost
tako za podjetja
kot tudi za
posameznika.
— NEVENKA KRŽAN

Partnerka KPMG, častna
članica AmCham Slovenija

Tematsko zanimivi
dogodki, pisani na
kožo aktualnemu
dogajanju, možnost
vsebinskega
druženja, izmenjava
dobrih poslovnih
praks med podjetji,
predajanje
znanja bodočim
vodstvenim kadrom
– AmCham je vse to
in še več.
— M AT E J Z AV R L

Glavni direktor, Goodyear
Dunlop Sava Tires d.o.o., član
AmCham Sveta guvernerjev

Ugodnosti članstva 2021
Kategorije članstva

Patron*
člani

Korporativni
člani

Podjetniki

Neprofitne
organizacije

3 brezplačna mesta
na vseh AmCham
Poslovnih zajtrkih
v tekočem letu

2 brezplačni mesti
na vseh AmCham
Poslovnih zajtrkih
v tekočem letu

1 brezplačno mesto
na vseh AmCham
Poslovnih zajtrkih
v tekočem letu

1 brezplačno mesto
na 5 AmCham
Poslovnih zajtrkih
v tekočem letu

Mreženje, izmenjava znanj in dobre prakse
Events
Kombo AmCham Poslovni zajtrk*
* AmCham Poslovni zajtrk poteka ali virtualno (in je odprt za vse člane)
ali v kombinaciji dogodka v živo in virtualno. V primeru dogodka v živo
veljajo omejitve udeležbe.

AmCham Fokus

prednostno vabilo

AmCham Exchange

prednostno vabilo

Ostali AmCham dogodki

prednostno vabilo

Dogodki v organizaciji partnerskih podjetij AmCham Slovenija

prednostno vabilo

Dva ekskluzivna dogodka na leto
Prednost pri rezervaciji sedežev na dogodkih (v primeru omejenih mest)
Izmenjava dobrih poslovnih praks
Best of the Best
Talent Could
Skupnost
AmCham Business Leaders Club srečanja
AmCham Business Leaders Book Club srečanja
Zagovorništvo
AmCham komisije
Partnerstvo za spremembe
OSAC Ljubljana
Vidnost
Spletna stran AmCham Slovenija
Novičniki AmCham Slovenija
AmCham Optimizem - letna knjiga AmCham Slovenije

poseben poudarek

Družbena omrežja AmCham Slovenija
Možnost partnerstva pri AmCham dogodkih in programih
Prednostno partnerstvo in možnost promocije partnerskega dogodka
Vidnost na dogodkih
2x letno promocija (družbena omrežja AmCham Slovenija)
Programi za mlade
AmCham Young Professionals™
(omejitev vpisa na 150)

2 kandidata
(prednostni vpis)

2 kandidata

1 kandidat

1 kandidat

AmCham Young Leaders Club
Ostali programi YOUng platforme
Mednarodno sodelovanje
Možnost pridobitve podpore in smernic za uspešen vstop na ameriški trg
AmCham poslovne delegacije v ZDA

prednostno vabilo

Enter: USA
AmChams in Europe mreža
(45 AmCham organizacij v 43 državah v Evropi in Zahodni Aziji)
Dostop do odprtih dogodkov 45 AmCham organizacij
v 43 državah v Evropi in Zahodni Aziji
Ena na ena srečanje z izvršnimi direktorji AmCham organizacij
v 43 državah v Evropi in Zahodni Aziji
Dodatne ugodnosti za AmCham Patron člane
20 % popusta na partnerstva (na vse AmCham programe,
AmCham Poslovni zajtrk in AmCham Fokus)
Članarina
Enkratna začetna pristojbina v znesku 100 EUR + DDV
se zaračuna samo novim članom.
* Število Patron članov je omejeno.

Letna članarina:
Letna članarina:
Letna članarina:
3300 EUR + DDV 1650 EUR + DDV 825 EUR + DDV

Letna članarina:
275 EUR + DDV

AmCham Slovenija Patron člani

amcham.si

