МОИТЕ ПРЕДИМСТВА
да бъда член на „Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес –
Обединени Бизнес Клубове” (ОБК) – Най бързо развиващата се бизнес
организация в България:
1. ОБК финансира изготвяне на проекти по всички Европейски програми.
2. ОБК е член на Европейския Алианс на Малкия Бизнес (ESBA), с представителство в Борд
на Директорите – най-голямата и влиятелна бизнес организация в Европа с членска маса от
над 1,2 милиона фирми от 35 държави.
3. ОБК е част от организацията "Черноморско Икономическо Сътрудничество" (ЧИС) международна регионална икономическа организация на страните от разширения
Черноморски регион (Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция,
Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция, Украйна).
4. ОБК е част от организацията "Инициатива за югоизточно сътрудничество" (SECI)
5. ОБК е част от Европейската предприемаческа мрежа - Enterprise Europe Network.
6. ОБК е партньор на Австрийския Сенат на Икономиката.
7. ОБК има изградени дългогодишни добри взаимоотношения с държавни и общински
органи, както и с институциите на Европейския Съюз.
8. ОБК участва в Обществения съвет на Комисията по европейски въпроси и контрол на
европейските фондове към Народното събрание на Република България.
Изброените до тук предимства дават възможност на нашите членове:


Да създават важни партньорства за съвместен бизнес на европейско и междуродно
ниво чрез надеждно работещи международни контрагенти;



Да черпят опит, ноу-хоу и добри практики от най-развитите бизнеси по света;



Първи да получават информацията относно новостите в европейските политики по
отношение на малкия и средния бизнес;



Първи да научават за тенденциите в развитието на бизнеса, пазарите и иновациите;



Лесен и бърз достъп до Европейските фондове и програми, даващи възможност за
финансиране на техния бизнес;



Да разширяват пазарите си на международно ниво;



Гласът им, относно проблемите на МСП да бъде чут на национално и европейско
ниво;



Предложенията им за решаване проблемите на МСП да достигнат до отговорните,
вземащи решения власти на европейско ниво;



Представляване и защитаване на интересите им пред всички държавни и общински
органи, както и пред институциите на Европейския Съюз;

8. ОБК предоставя възможност на своите членове за безплатно участие в международни
форуми, изложения и панаири за представяне на фирмени продукти и дейност, с цел подобър маркетинг и реклама, разпознаваемост и утвърждаване на бранд и разширяване на
пазари.
9. ОБК разработва програми за безвъзмездно финансиране на своите членове на база на
отчетените им потребности. Действаща към момента е Програма
„Безвъзмездна
финансова помощ за МСП” с четири подпрограми.
10. ОБК предоставя на своите членове преки контакти и взаимоотношения с търговските ни
представители в Службите по търговско-икономическите въпроси по света.
ОБК дава възможност на своите членове и семействата им да ползват 20% намаление от
семестриалните такси във Висше училище по агробизнес и регионално развитие (ВУАРР) в
гр. Пловдив, с филиали в почти цялата страна, предлагащи бакалавърски и магистърски
програми с дистанционна форма на обучение. Университетът дава възможност за
дистанционни курсове за земеделски производители и други.
12.

Използване на специални отстъпки в размер на 30% – 50% от таксите на услугите по време
на събития, организирани от ОБК.

13.

Намаляване на фирмените и личните разходи, възползвайки се от сключените рамкови
договори за партньорства на ОБК с големи компании от различни сектори – банки;
застрахователни, лизингови, телекомуникации и куриерски компании; бензиностанции;
хипермаркети и др.

14.

Ползване на преференциални условия при абонамент, реклама и PR съобщения в
списанието на ОБК - “Бизнес клуб” (включително и он-лайн изданието).

15.

ОБК - качествено селектиран подбор от фирми на клубен принцип и с клубна организация,
действаща в национален мащаб без значение от политическа и религиозна ориентация на
членовете.

16.

Изграждане на бизнес среда и взаимовръзки между членовете при запазване на
икономическата им независимост.

17.

Ежемесечно организиране на срещи на членовете на ОБК с цел лично познанство и
възможност за правене на гарантиран бизнес помежду им.

18.

Арбитраж в рамките на сдружението.

19.

Участие в проекти и проектни дейности, реализирани от ОБК.

20.

Повишаване на квалификация, чрез участие в семинари, форуми, обучения и др.

21.
22.

Навременна информация за отворени програми от европейските структурни фондове.
Безплатни консултации по програми на Европейските фондове.

23.

Безплатни консултации по банково и алтернативно финансиране.

24.

Безплатни юридически консултации.

25.

Безплатни данъчни консултации.

26.

Право на глас по време на Общо събрание.

27.

Възможност за членство в Управителния и Контролния съвет на ОБК.
Членски внос

Членство (базово) : първоначална вноска в размер на 300.00 лв (заплаща се еднократно) и
годишен членски внос в размер на 240.00 лв
Членство GOLD: първоначална вноска в размер на 300.00 лв (заплаща се еднократно) и
годишен членски внос в размер на 1200.00 лв.
Разплащателната с-ка в ОББ:
BG17UBBS80021095166230
Моля да посочите за получател СПМСБ - ОБК, а в основание за плащане посочете първоначален и
годишен членски внос.

