
FRANCUSKO-
POLSKA IZBA
GOSPODARCZA

CZŁONKOSTWO&
PREZENTACJA
USŁUG



400
FIRM

CZŁONKOWSKICH

Francusko-Polska Izba Gospodarcza Al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa ccifp@ccifp.pl

CZŁONKOSTWO
W NAJWIĘKSZEJ FRANCUSKO-POLSKIEJ
SIECI BIZNESOWEJ

Utworzona w 1994 roku Francusko-Polska Izba Gospodarcza jest częścią światowej
sieci 125 Izb Francuskich (CCIFI) obecnych w 95 krajach, reprezentujących ponad
37.000 firm.

Naszą misją jest wspieranie rozwoju firm
stowarzyszonych i społeczności wokół nich

stworzonej oraz budowanie relacji gospodarczych,
handlowych i inwestycyjnych między Francją, a

Polską.

FABRICE AUDAN
Prezes Francusko-Polskiej Izby

Gospodarczej
 (CEO WYBOROWA PERNOD RICARD)

PONAD 3.000
 KONTAKTÓW

11
KOMITETÓW

TEMATYCZNYCH  

1.000
 PUBLIKACJI
W MEDIACHBlisko 100 wydarzeń rocznie

pozwalających na rozwijanie Państwa
sieci kontaktów

Reprezentację Państwa interesów i
uprzywilejowane relacje z administracją

Szeroką promocję Państwa firmy

Dostęp do spotkań rozwijających
umiejętności biznesowe i know-how

CCIFP OFERUJE



KORZYSTAJ Z CZŁONKOSTWA
KTÓRE WSPIERA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY
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W ciągu ostatnich kilku lat zyskaliśmy miano
jednej z najbardziej aktywnych Izb
gospodarczych w Polsce, dlatego też
nieustannie proponujemy nowe inicjatywy i
usługi. Wychodząc naprzeciw potrzebom
naszych członków i dopasowując
działania do zmieniającej się
rzeczywistości, przygotowaliśmy
wspólnie z Zarządem i Radą nową
strategię rozwoju opartą o cztery główne
filary, a wraz z nią nowy plan działań.

Wartością CCIFP
jest tworzenie
przestrzeni do
SPOTKAŃ
francuskich i
polskich firm, aby
wzajemnie się
POZNAĆ.

ŁĄCZENIE
& PROMOCJA

REPREZENTACJA

Misją CCIFP jest
INTEGROWANIE
wszystkich środowisk
polsko-francuskiego
biznesu i WŁĄCZANIE
ich w budowę
nowoczesnej
gospodarki.

WSPARCIE
& SZKOLENIA

CCIFP chce
WYPRZEDZAĆ
nadchodzące trendy,
by PRZYGOTOWAĆ
do nich siebie i
swoich członków, a
także DZIELIĆ SIĘ
dobrymi praktykami.

ZANGAŻOWANIE
& ROZWÓJ

Rozwijamy naszą
organizację w
oparciu o zasady
otwartości,
życzliwości i
inkluzywności,
umacniając poczucie
PRZYNALEŻNOŚCI i
ZAUFANIA.



Spotkania grup roboczych, skupiające ekspertów spośród firm członkowskich
wokół aktualnych tematów biznesowych. W ich ramach prowadzone są również
konsultacje legislacyjne, wypracowywanie wspólnych stanowisk oraz
wymiana najlepszych praktyk.

KOMITETY 

Funkcyjne: 
Podatkowo-Finansowy, HR, CSR

Branżowe:
Akcjonariat Pracowniczy, Agrobiznes,
Budownictwo i Infrastruktura, Klimat,
Elektromobilność, Przemysł, Retail,
Zdrowie

Odbywające się co najmniej dwa razy w roku spotkania handlowe dedykowane
małym firmom, które chcą dotrzeć ze swoją ofertą do największych przedsiębiorstw
zrzeszonych w naszej organizacji. Indywidualne, krótkie i treściwe spotkania z
Dyrektorami poszczególnych departamentów pozwolą na nawiązanie relacji. 

SPOTKANIA B2B - DUŻE FIRMY - MAŁE FIRMY

Spotkania odbywające się raz na dwa miesiące i skupiające prezesów i
menedżerów wyższego szczebla z grona partnerów finansowych i
strategicznych CCIFP. Spotkania odbywają się formie kolacji koktajlowej, przy
udziale eksperta, osobowości politycznej lub medialnej. Pozwalają one na
nawiązywanie kontaktów na najwyższym szczeblu i efektywne dzielenie się
doświadczeniami z innymi CEO firm.

CEO MEETINGS 

Pozwalają zrozumieć środowisko firm członkowskich zajmujących się produkcją
i poznać ich wyzwania. Organizowane w małych grupach i dedykowane kadrze
kierowniczej firm są połączone z przeglądem sektora lub prezentacją regionu.
Spotkania są dobrym sposobem na zainspirowanie się działalnością innych firm
stowarzyszonych i poznanie członków kadry kierowniczej.

WIZYTY W FABRYKACH 

Narzędzia cyfrowe przeznaczone wyłącznie dla firm członkowskich, dające
dostęp do bezpośrednich kontaktów z innymi pracownikami firm stowarzyszonych
w CCIFP i w innych izbach francuskich na całym świecie, a także do treści premium (np.
stanowisk wypracowanych przez Komitety czy nagrań webinarów).

STREFA CZŁONKOWSKA I APLIKACJA MOBILNA

NASZE USŁUGI DOSTOSOWANE DO
TWOICH POTRZEB
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Wyzwania dla Polski to cyfrowy raport przygotowany przez ekspertów z
najważniejszych instytucji i organizacji, a także firm stowarzyszonych w
CCIFP. Celem publikacji jest pokazywanie wyzwań, które stoją przed Polską
gospodarką, a także doświadczeń i rozwiązań dostarczanych i wdrażanych przez
firmy, które już teraz mogą być wykorzystywane w procesie transformacji naszego
kraju. 

RAPORT WYZWANIA DLA POLSKI

CCIFP poprzez swoje kanały komunikacji dociera bezpośrednio do kadry
zarządzającej swoich firm stowarzyszonych - największych francuskich i polskich
inwestorów. Strona, newslettery, media społecznościowe, wykorzystują wiele
formatów, od artykułów i banerów reklamowych, poprzez podcasty i
materiały filmowe. 

PROMOCJA I REKLAMA W MEDIACH CCIFP

Centrum Rozwoju Biznesu CCIFP wspiera w rozwoju na rynkach zagranicznych
firmy francuskie i polskie. Dostarczamy informacji o danym rynku,
wyszukujemy partnerów handlowych i klientów, prowadzimy prospekcję,
reprezentujemy na Targach, rekrutujemy i organizujemy misje handlowe w
Polsce i we Francji.

ROZWÓJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

Spotkania networkingowe CCIFP są okazją do prezentacji firmy i jej oferty i
dotarcia do grona managerów średniego i wyższego szczebla. Organizowane w
różnych formułach, często z udziałem partnerów zewnętrznych i innych organizacji
pracodawców. Raz w miesiącu spotykamy się w Warszawie, ale również w
Krakowie, Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach. 

CYKLICZNE SPOTKANIA NETWORKINGOWE

CCIFP bierze udział w największych Forach Gospodarczych w Polsce tworząc
przestrzeń promocyjną i networkingową CAFE FRANCE, a także organizując
spotkania z politykami i najważniejszymi gośćmi, debaty i wieczorne wydarzenia
networkingowe. Od kilku lat uczestniczymy w Forum Ekonomicznym w Karpaczu i
IMPACT oferując naszym członkom atrakcyjne warunki udziału. 

UDZIAŁ W FORACH GOSPODARCZYCH: KARPACZ, IMPACT...

NASZE USŁUGI DOSTOSOWANE DO
TWOICH POTRZEB
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Do CCIFP może przystąpić każda firma, bez względu na jej wielkość czy pochodzenie
kapitału. Aby do nas dołączyć, wystarczy wypełnić formularz członkowski i opłacić składkę.
Członkostwo jest ważne przez 12 miesięcy od daty uiszczenia pierwszej składki. Po upływie
tego okresu członkostwo jest automatycznie przedłużane na kolejne 12 miesięcy, chyba że przed
jego upływem firma wyrazi pisemnie chęć wystąpienia z Izby.  

CZŁONKOSTWO
TARYFIKACJA 

bezpłatne zaproszenia na GALĘ
dedykowany mailing handlowy
stoisko promocyjne podczas Rendez-vous Biznesu
logo widoczne w całej komunikacji CCIFP 
indywidualne spotkania z przedstawicielami
administracji
inne możliwości w zależności od potrzeb Partnera

WSZYSTKIE KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PARTNERSTWA
FINANSOWEGO, a do tego:

ekskluzywne spotkania tylko dla Prezesów
naszych partnerów (CEO Meeting, Business
Breakfast)
bezpłatne wejściówki: Polsko-Francuskie
Forum Gospodarcze, Beaujolais Nouveau
dodatkowa promocja: na portalach
społecznościowych, w indywidualnych
wywiadach, reklamie na www / w newsletterze
Spotkania VIP z przedstawicielami świata
polityki

*Licząc pracowników, którzy współpracują z firmą na podstawie: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło.
W przypadku agencji rekrutacyjnych uwzględnia się również wszystkich pracowników tymczasowych.
W przypadku firm usługowych uwzględnia się również współpracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin.

DOŁĄCZ DO NICH!

RODZAJE SKŁADEK 

ZOSTAŃ PARTNEREM FINANSOWYM LUB STRATEGICZNYM CCIFP!
CHCĄ PAŃSTWO CIESZYĆ SIĘ DODATKOWYMI KORZYŚCIAMI?

MIKRO-SKŁADKA

STANDARD > 10 pracowników* > 5 mln PLN obrotu 6.800 PLN ROCZNIE

< 10 pracowników* < 5 mln PLN obrotu

PARTNER FINANSOWY PARTNER STRATEGICZNY

1.650 PLN ROCZNIE

16.500 PLN ROCZNIE 65.000 PLN ROCZNIE



Udział w Komitetach (łącznie 11) 

Indywidualne spotkania z przedstawicielami
administracji - NOWOŚĆ

SZKOLENIA & WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Webinary, Klub Kobiecego Biznesu, Komitet MŚP, dostęp
do nagrań webinarów - NOWOŚĆ
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Spotkania B2B małe - duże firmy (2/rok) - NOWOŚĆ

CEO Meeting (4/rok) - NOWOŚĆ

Wizyty w fabrykach - NOWOŚĆ

INDYWIDUALNY OPIEKUN

SKŁADKI VS USŁUGI
NASZE USŁUGI DOSTOSOWANE DO TWOICH
POTRZEB

Partner
Strategiczny

Partner
Finansowy

Mikro-
składka

Standard

PROMOCJA I KOMUNIKACJA

Katalog firm członkowskich online

Artykuły na stronie www i w newsletterze

Promocja Państwa wydarzeń - NOWOŚĆ

Wywiad wideo - NOWOŚĆ

Promocja w social mediach - NOWOŚĆ

Reklama: strona www, newsletter, roll-up

Dedykowany mailing handlowy

Stoisko promocyjne podczas RDV Biznesu - NOWOŚĆ

logo widoczne w całej komunikacji CCIFP 

REPREZENTACJA & LOBBING

Spotkania z przedstawicielami świata polityki

A DO TEGO

Możliwość skorzystania z sali lub miejsca do pracy typu
„hot desk” w siedzibie CCIFP (raz w roku)

WYDARZENIA & NETWORKING

Minimum 10 spotkań rocznie:
(RDV Biznesu, Beaujolais Nouveau, Walne Zgromadzenie,
Speed Business Meeting, spotkania regionalne)

Strefa członkowska

Umawianie spotkań z członkami 1/rok 3/rok 5/rok 10/rok

Bezpłatne zaproszenia: Forum Ekonomiczne FR-PL (2
wejściówki) + Beaujolais Nouveau (5 wejściówek)

Bezpłatne zaproszenia: GALA (4 wejściówki)

1.650 PLN 6.800 PLN 16.500 PLN 65.000 PLN



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
CCIFP@CCIFP.PL
WWW.CCIFP.PL

TEL. +48 22 521 21 40


