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Ugodnosti članstva



130+
priložnosti za 
mreženje in 

vsebino

AmCham Slovenija 
Največja mednarodna poslovna skupnost v Sloveniji.

24
let

60+
Patron članov

400+
članov (podjetij 
in organizacij)

4700+
aktivnih 

posameznikov

2000+
mladih v YOUng 

platformi

AmCham skupnost 
Odnosi, izmenjava znanj 
in širjenje dobrih poslovnih praks.

AmCham Poslovni zajtrk
Mreženje z vsebino. 

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

Best of the Best
Predstavitve najboljših 
poslovnih praks.

AmCham Fokus
Strokovna obravnava aktualnih tem.

Zagovorništvo 
Kultura dialoga
• zdravje
• znanost
• mednarodna konkurenčnost
• meritokracija in transparentnost
• trajnost
Več kot 320 strokovnjakov.

Platforma YOUng
• 13 generacij
• 2000+ mladih liderk in liderjev
• 4 programi / 1 klub / 1 think tank

AmCham Young Leaders Club
Mreža izjemnih mladih poslovnih 
liderk in liderjev.
• EmPower kosila
• #YLCfun

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

AmCham Mentor 
400+ mentorskih parov.

SEI – Student Entrepreneurship 
and Internship
Program izobraževanja in 
pripravništva za študente.
V sodelovanju z U.S. Embassy.

Prvi mentor   
Program mentorstva za mlade 
med 15. in 25. letom.

Snežna kepa 
Think Tank in središče optimizma.

Mednarodno 
povezovanje
Odpiramo priložnosti 
in povezujemo.

Delegacije
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.

Believe in Slovenia 
Krepimo prijateljske in poslovne 
vezi med ZDA in Slovenijo.

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

Učitelj sem! Učiteljica sem!
Zgodbe učiteljic in učiteljev, 
ki s svojo inovativnostjo in 
predanostjo spreminjajo svet.

AmChams in Europe
AmCham Slovenija ima sedež 
organizacije AmChams in 
Europe, krovne organizacije 
46 AmChamov iz 44 evropskih 
in zahodnoazijskih držav. 



AmCham vrednote

AmCham je
odlična platforma
za zagovorništvo
uravnoteženega

pristopa pri
kreiranju

podpornega
okolja za ljudi in

podjetja, ki živimo
oz. poslujemo 

v Sloveniji.

— BL AŽ BRODNJAK 
Predsednik uprave, NLB,

predsednik AmCham
Slovenija

Pomembno je, 
da se povezujemo 

z ljudmi iz 
različnih panog, 

se osredotočamo 
na izzive, 

poiščemo rešitve 
in se veselimo 
še uspešnejše 
prihodnosti. 

— ALEŠA MIŽIGOJ
Direktorica, Medex, 

podpredsednica AmCham 
Slovenija

Mreža, ki temelji 
na odnosih med 

nadarjenimi, 
kompetentnimi 
in podpirajočimi 
člani, ima odlične 

možnosti za razvoj 
in rast članov.  

— DAMJAN KR AL J
Glavni direktor, BTC, 

podpredsednik AmCham 
Slovenija

AmCham združuje 
ljudi z različnimi 

pogledi, neverjetno 
širino znanja, a z 

istim ciljem: razvoj 
Slovenije. Tako 

nastajajo najboljši 
preboji.

— EDVARD KÖNIG
Ustanovitelj in lastnik, EKWB, 

član AmCham 
Sveta guvernerjev

AmCham mreža 
je zame varen 
prostor, kjer se 

lahko kolegi 
srečujemo, delimo 
uspehe in izzive 

ter razpravljamo in 
iščemo rešitve za 
skupna vprašanja.

— ZOOULLIS MINA
Glavni direktor, Pivovarna 

Laško Union, član AmCham 
Sveta guvernerjev

Naši člani o nas

AmCham Slovenija – poslovna 
skupnost priložnosti in dialoga
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.

KREATIVNOST

Želimo ustvariti nove, 
edinstvene, inovativne 
poglede in najboljše 

izkušnje za svoje člane in 
skupnost. 

Osredotočamo 
se na priložnosti, 

rešitve in 
napredek.

Ustvarjamo odnose, ki 
prinašajo pozitivne 
učinke v Sloveniji in 

mednarodno.

Predani smo vračanju 
družbi in delamo z 

vsem srcem.

Naše vodilo je 
dobronamernost, 

strokovnost in 
doslednost.

OPTIMIZEM SODELOVANJE STRASTNOST ZAUPANJEKREATIVNOST

Želimo ustvariti nove, 
edinstvene, inovativne 
poglede in najboljše 

izkušnje za svoje člane 
in skupnost.

OPTIMIZEM

Osredotočamo se 
na priložnosti, rešitve 

in napredek.

SODELOVANJE

Ustvarjamo odnose, 
ki prinašajo pozitivne 
učinke v Sloveniji in 

mednarodno.

STRASTNOST

Predani smo vračanju 
družbi in delamo z 

vsem srcem.

ZAUPANJE

Naše vodilo je 
dobronamernost, 

strokovnost in 
doslednost.



Ugodnosti članstva 2023

Kategorije članstva Patron*
člani

Korporativni 
člani

Podjetniški 
člani

Neprofitne 
organizacije

Mreženje, izmenjava znanj in dobre prakse

Events

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.

 
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

AmCham Fokus  prednostno vabilo

Ostali AmCham dogodki  prednostno vabilo

Dogodki v organizaciji partnerskih podjetij AmCham Slovenija  prednostno vabilo

Dva ekskluzivna dogodka na leto    
Rezervacija sedežev na dogodkih (v primeru omejenih mest)    

Izmenjava dobrih poslovnih praks

Best of the Best

Skupnost

AmCham Business Leaders Club srečanja  

AmCham Business Leaders Book Club srečanja

Dogodka Poslovni lider in poslovna liderka leta  

Zagovorništvo

AmCham komisije

Partnerstvo za spremembe

OSAC Ljubljana

Vidnost

Spletna stran AmCham Slovenija

Novičniki AmCham Slovenija  poseben poudarek

AmCham Dialog - letna knjiga AmCham Slovenija  poseben poudarek

Družbena omrežja AmCham Slovenija  poseben poudarek

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
(46 AmCham organizacij v 44 državah v Evropi in Zahodni Aziji)

Dostop do odprtih dogodkov 46 AmCham organizacij
v 44 državah v Evropi in Zahodni Aziji

  

Ena na ena srečanje z izvršnimi direktorji AmCham organizacij 
v 44 državah v Evropi in Zahodni Aziji

  

Dodatne ugodnosti za AmCham Patron člane

15 % 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.  

Letna članarina: 
3300 EUR + DDV

Letna članarina:
1650 EUR + DDV

Letna članarina: 
825 EUR + DDV

Letna članarina: 
275 EUR + DDV

* Število Patron članov je omejeno. Patron članstvo samo s posebnim vabilom.



Patron člani AmCham Slovenija



amcham.si


