
BUDOUCNOST PATŘÍ VÁM – MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM – JSTE FLEXIBILNÍ A DNEŠNÍ PŘEDNOSTÍ JE RYCHLOST.

HLEDÁTE INFORMACI, RADU, ZASTÁNÍ? 
Buďte členem AMSP ČR!   WWW.AMSP.CZ

Nebojíme se otevírat  
podnikatelská témata  
ve státní sféře

Cíleně pomáháme  
podnikatelům, kterým  
nejsou dostupné odborné  
poradenské služby

Umíme konzultovat  
podnikatelský problém  
do 48 hodin

Efektivně hájíme zájmy 
podnikatelů

Umíme podnikatele  
oborově zastupovat  
(přes 30 kolektivních členů)

Účastníme se všech 
důležitých událostí v oblasti 
byznysu a institucí

Jsme síť schopných lidí, 
firem a organizací, víme víc 
než zbytek trhu

Udělujeme ceny,  
medializujeme šikovné 
firmy

Máme jednoduchý  
a přehledný web  
s množstvím aktuálních  
informací

20 let na trhu, 
silná členská základna  
s více jak 300 tis.  
podnikatelskými subjekty

Aktivně komunikujeme  
na sociálních sítích

Přinášíme aktuální  
komentáře k problematice 
podnikání v médiích
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 Praktické a srozumitelné informace z oblasti práva, daní, dotací, exportu, digitalizace

 Přístup minimálně na 30 akcí v roce dle vlastního výběru

 Vzdělávání majitelů firem i zaměstnanců

 Doporučení firem k vyjádření do médií

 Reference, rady, tipy, doporučení, přenos know-how ze zahraničí, nové trendy

 Nezávislé průzkumy a analýzy

 Edukační videa, podcasty, blogy, rozhovory, zpravodaje, magazín

 Spolupráce s univerzitní platformou

Specifická nabídka v rámci AMSP ČR (vlastní projekty, weby, akce):

 Začínající podnikatelé

 Rodinné firmy

 Ženy podnikatelky

 Řemeslo

 Gastronomie

 Podnikání 55+

 Lokální pěstitelé a producenti

 Export

 Inovace

 Digitalizace

Hodnota aktivit AMSP ČR  
pro členskou firmu: 72.000 Kč

Členský poplatek:

mikrofirmy do 10 zaměstnanců 7.200 Kč / kal. rok

malé firmy do 50 zaměstnanců 18.000 Kč / kal. rok

střední firmy do 250 zaměstnanců 36.000 Kč / kal. rok



Hodnota aktivit AMSP ČR 
pro členského podnikatele (OSVČ): 36.000 Kč

Členský poplatek:

OSVČ (bez zaměstnanců) 2.400 Kč / kal. rok

Specifická nabídka v rámci AMSP ČR (vlastní projekty, weby, akce):

 Začínající podnikatelé

 Rodinné živnosti

 Ženy podnikatelky

 Řemeslo

 Gastronomie

 Podnikání 55+

 Lokální pěstitelé a producenti

 Inovace

 Digitalizace

 Poradenství

 Poradenství pro právo, daně, účetnictví 

 Srozumitelné postupy a manuály

 Přístup minimálně na 20 akcí v roce

 Nové technologie a trendy

 Rady, tipy, doporučení, zkušenosti z praxe

 Přístup do médií a přenos témat živnostníků do státní správy

 Vzdělávání podnikatelů
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Digitalizace
MSP

Export
MSP

Inovace
MSP

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR)
Sokolovská 100/94, Praha 8 - Karlín
PSČ 186 00

AMSP ČR se hrdě hlásí  
ke konceptu Společenské 
odpovědnosti firem

Naše stálé aktivity

Datová schránka:
ID: au9uavs

Tel.: +420 236 080 454
Tel.: +420 733 722 512

e-mail: amsp@amsp.cz
web: www.amsp.cz
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