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Slovo předsedy 

 

 

 

Vážení členové Unie malých a středních podniků, milí přátelé malých             
a středních podniků! 
 
Přeji vám příjemné čtení našeho Newsletteru, kde najdete více 
informací o aktivitách Unie malých a středních podniků ČR                          
i nadcházející události, stejně jako užitečné informace, týkající se 

podnikání u nás. 

 

 
Mgr. David Šeich 
poslanec a předseda, Unie malých a středních podniků ČR 

 
 

 Certifikované logo „Zodpovědná firma“ top 

 
 Registrovaným členům SME UNION nabízíme 

možnost umístění grafického loga „Zodpovědná 
firma“ na webové stránky. 

 
 Vycházíme z předpokladu, že zodpovědná firma 

má spokojené vlastní zaměstnance                      
a maximálně spokojené externí zákazníky. 

 
 Podmínky získání loga a další informace najdete 

na stránkách www.sme-union.cz  

 
 

 

 

 

Setkání s podnikateli/workshopy 
 

 Unie MSP ČR odstartovala projekt "Nejistá Situace Na Trhu S Energiemi A Návrh Optimálního 

Energetického Produktu“ sérií setkání. První setkání podnikatelů se uskuteční 3. 10. 2011 od 17:00 
hod. na BVV, jako jeden z doprovodných programů Mezinárodního strojírenského veletrhu 
s podtitulem: „Energetické potřeby MSP, ceny a úspory elektřiny a plynu“.   
 

 Následovat bude 14. 10. 2011 od 19:00 hod. setkání s podnikateli s podtitulem „Očekávaný vývoj 
v energetice pro MSP od roku 2012“, spojený s ochutnávkou kvalitních vín. Setkání se bude konat v 
prostorách HUBu Praha (HUB je prostor pro setkávání, inovace a rozvoj podnikání).  

 
 

 Nadcházející události top 
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 26.10. Ostrava ParkInn Nejistá situace na trhu s energiemi a návrh 

optimálního energetického produktu 17:00 – 20:30 hod. (prezence od 
16:30). 

 
 31.10. Praha ParkInn Nejistá situace na trhu s energiemi a návrh 

optimálního energetického produktu 16:00 – 19:30 hod. (prezence 
16:00 – 19:30). 

 
 Více informací naleznete na stránkách www.sme-union.cz 

 

 

 

 Unie malých a středních podniků ČR pořádá Pracovní snídani pro 
naše registrované členy.  Akce se bude konat 17. října 2011 
v prostorách naši nově zrekonstruované kanceláře ve stylu 70tých let. 

Počet míst je omezen.  

 
 Rezervace na stránkách Unie www.sme-union.cz 

 
 

 

 

 Kompletně nové webové stránky pro připomínky a nápady na zlepšení podnikatelského 

prostředí v České republice.  Byly vytvořeny nové webové stránky, na kterých podnikatelé mohou 
přispívat svými názory, připomínkami a nápady ke zlepšení podnikatelského prostředí v České republice.  
 

 V letošním roce se opět sejdou zástupci pracovní skupiny k projednání aktuálních témat, 

týkajících se především MSP v ČR. Unie je také členem Podnikatelské rady při MPO ČR a dalších 
skupin, kterých se opět plánuje účastnit. 

 

 Unie na facebooku: Unie malých a středních podniků ČR - SME Union CZ. Pro naše hravější členy 

jsme založili stránky na facebooku, kde se může zaregistrovat každý z vás a přidat své nápady a náměty 
do živé internetové diskuze. 

 
 

 Výhody a bonusy pro členy         top 

 
Výhody a bonusy pro členy 
 

 Skupina Apogeo nabízí pro členy 10 % slevu na poskytované služby v oblasti outsourcingu                            
v účetnictví a mezd. Více na www.apogeo.cz. 

 

 CORE Corporate Reviving Expertise s.r.o. nabízí podnikům široký rozsah služeb během restrukturalizace, 

nebo období krize. Služby zahrnují stanovení ozdravného procesu, řízení změn a rovněž krizový 
management. Pro členy Unie SME nabízíme 35% slevu na fázi analýzy. 

 
 Společnost Smart Consulting Agency je významnou společností s dlouholetou tradicí na českém trhu. 

Poskytuje komplexní poradenské služby v oblasti prodeje a firemního přístupu k zákazníkům. Pro členy 
Unie nabízí 15% slevu na veškeré tyto služby. Více informací na www.smartcon.cz. Kontakt: 

ouska@smartcon.cz 

 Více bonusů a slev na www.sme-union.cz, odkaz Členství. 

 

 Novinky u nás top 
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