Vážená pani, vážený pán,
dovoľte nám osloviť Vás s ponukou stať sa členom HNClubu,
exkluzívneho zoskupenia generálnych a finančných riaditeľov
veľkých podnikov a inštitúcií na Slovensku.
Veríme, že odznievajúca vlna pandémie je jedna z posledných,
ktorá obmedzeniami zasiahne do našich životov. Slovensko má za
sebou najväčší spoločenský šok v novodobých dejinách. Zažili sme
bezprecedentné opatrenia, ktoré v niekoľkých vlnách museli zmraziť
celú krajinu. Do toho zasiahli vojna na Ukrajine, prichádzajúca
energetická kríza či dvojciferná inflácia, ktoré rozhýbali svetovú
ekonomiku. To so sebou prináša dramatické ekonomické dosahy,
ktoré zasiahnu firmy, zamestnanosť, ale aj bežný život. Slovensko má
pred sebou mnoho výziev, na ktoré musí zareagovať tak, aby naše
firmy tento tlak zvládli, aby zostali čo najviac konkurencieschopní
a dokázali byť rovnocennými partnermi.
Už v najbližších mesiacoch Vám prinesieme eventy s prezenčnou
účasťou, na ktorých sa chceme venovať témam. Ako ďalej Bratislava
a Bratislavský kraj? Ako Slovensko prežije energetickú krízu? Alebo
tradičný Slovenský národný záujem, kde Vám do spíkerských kresiel
prinesieme top osobnosti z politiky a biznisu. V rámci HNClubu sa
chceme venovať aj témam, ako Slovensko opäť postaviť na nohy,
čo bude pre naše podniky znamenať zelená transformácia, ako
vyriešiť narastajúci dlh a ktorým smerom by sa malo uberať naše
hospodárstvo. Všetky tieto podujatia Vám pripravíme na kľúč.
V tomto liste nájdete všetky podrobnosti, ktoré Vám členstvo
v HNClube prináša. O presných termínoch pripravovaných stretnutí
členov HNClubu Vás budeme včas informovať. Všetky naše
podujatia budú spĺňať pokyny Úradu verejného zdravotníctva
a budú reflektovať na aktuálny vývoj situácie okolo pandémie.
Veríme, že vďaka účasti na našich HNCluboch už čoskoro opäť
absolvujete množstvo užitočných stretnutí, rozšírite networking
pre svoju spoločnosť a získate cenné informácie k Vašej práci, ako
aj príležitosť prezentovať Vás a Vašu firmu.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia s Vami

HNClub je efektívnym riešením externej komunikácie
HNClub poskytuje priestor pre:
zvyšovanie odborných znalostí účastníkov,
nadväzovanie nových partnerských
a obchodných vzťahov a lobing

HNCLUB PREMIUM
Vstup pre 2 osoby na diskusné fóra HNClubu
(približne 10x za rok)
Vstup pre 2 osoby na regionálne podujatia
pod hlavičkou HNregióny (3x za rok)
Vstup pre 2 osoby na diskusné fóra HNfóra
Vstup pre 2 osoby na diskusné fóra HNInspire
Ročný vstup pre 1 osobu na HNkonferencie 2022
30 % zľava na účastnícke poplatky HNkonferencií
10 % zľava na partnerstvo diskusného fóra HNkonferencie
alebo možnosť distribúcie prezentačných materiálov
na podujatiach HNkonferencie
Ročenka HNClubu
Publikácia Daňový sprievodca 2022
30 % zľava na inzerciu vo všetkých tituloch vydavateľstva
Predplatné jedného časopisu – Obchod/HORECA
(okrem už predplatených na rok 2022)

1 600 € + DPH

S úctou

HNCLUB ŠTANDARD

Marcela Šimková

šéfredaktorka denníka
Hospodárske noviny

Ivan Netík

riaditeľ marketingu,
PR a HNevents

Segmentový vstup pre 2 osoby na diskusné fóra HNClubu
(približne 10x za rok)
Vstup pre 2 osoby na regionálne podujatia pod hlavičkou
HNregióny (3x za rok)
Vstup pre 2 osoby na diskusné fóra HNfóra
30 % zľava na účastnícke poplatky HNkonferencií
10 % zľava na partnerstvo diskusného fóra HNClubu
alebo možnosť distribúcie prezentačných materiálov
na podujatiach HNkonferencie
Ročenka HNClubu
Publikácia Daňový sprievodca 2022
20 % zľava na inzerciu vo všetkých tituloch vydavateľstva
Predplatné jedného časopisu – Obchod/HORECA
(okrem už predplatených na rok 2022)

1 400 € + DPH

hnclub.sk

Pre viac informácií kontaktujte:
tel.: +421 2 48 238 206, e-mail: hnclub@mafraslovakia.sk

Vážená pani, vážený pán,
dovoľte nám osloviť Vás s ponukou stať sa členom HNClubu,
exkluzívneho zoskupenia generálnych a finančných riaditeľov
veľkých podnikov a inštitúcií na Slovensku.
Veríme, že odznievajúca vlna pandémie je jedna z posledných,
ktorá obmedzeniami zasiahne do našich životov. Slovensko má za
sebou najväčší spoločenský šok v novodobých dejinách. Zažili sme
bezprecedentné opatrenia, ktoré v niekoľkých vlnách museli zmraziť
celú krajinu. Do toho zasiahli vojna na Ukrajine, prichádzajúca
energetická kríza či dvojciferná inflácia, ktoré rozhýbali svetovú
ekonomiku. To so sebou prináša dramatické ekonomické dosahy,
ktoré zasiahnu firmy, zamestnanosť, ale aj bežný život. Slovensko má
pred sebou mnoho výziev, na ktoré musí zareagovať tak, aby naše
firmy tento tlak zvládli, aby zostali čo najviac konkurencieschopní
a dokázali byť rovnocennými partnermi.
Už v najbližších mesiacoch Vám prinesieme eventy s prezenčnou
účasťou, na ktorých sa chceme venovať témam. Ako ďalej Bratislava
a Bratislavský kraj? Ako Slovensko prežije energetickú krízu? Alebo
tradičný Slovenský národný záujem, kde Vám do spíkerských kresiel
prinesieme top osobnosti z politiky a biznisu. V rámci HNClubu sa
chceme venovať aj témam, ako Slovensko opäť postaviť na nohy,
čo bude pre naše podniky znamenať zelená transformácia, ako
vyriešiť narastajúci dlh a ktorým smerom by sa malo uberať naše
hospodárstvo. Všetky tieto podujatia Vám pripravíme na kľúč.
V tomto liste nájdete všetky podrobnosti, ktoré Vám členstvo
v HNClube prináša. O presných termínoch pripravovaných stretnutí
členov HNClubu Vás budeme včas informovať. Všetky naše
podujatia budú spĺňať pokyny Úradu verejného zdravotníctva
a budú reflektovať na aktuálny vývoj situácie okolo pandémie.
Veríme, že vďaka účasti na našich HNCluboch už čoskoro opäť
absolvujete množstvo užitočných stretnutí, rozšírite networking
pre svoju spoločnosť a získate cenné informácie k Vašej práci, ako
aj príležitosť prezentovať Vás a Vašu firmu.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia s Vami

HNClub je efektívnym riešením externej komunikácie
HNClub poskytuje priestor pre:
zvyšovanie odborných znalostí účastníkov,
nadväzovanie nových partnerských
a obchodných vzťahov a lobing

HNCLUB PREMIUM
Vstup pre 2 osoby na diskusné fóra HNClubu
(približne 10x za rok)
Vstup pre 2 osoby na regionálne podujatia
pod hlavičkou HNregióny (3x za rok)
Vstup pre 2 osoby na diskusné fóra HNfóra
Vstup pre 2 osoby na diskusné fóra HNInspire
Ročný vstup pre 1 osobu na HNkonferencie 2022
30 % zľava na účastnícke poplatky HNkonferencií
10 % zľava na partnerstvo diskusného fóra HNkonferencie
alebo možnosť distribúcie prezentačných materiálov
na podujatiach HNkonferencie
Ročenka HNClubu
Publikácia Daňový sprievodca 2022
30 % zľava na inzerciu vo všetkých tituloch vydavateľstva
Predplatné jedného časopisu – Obchod/HORECA
(okrem už predplatených na rok 2022)

1 600 € + DPH

S úctou

HNCLUB ŠTANDARD

Marcela Šimková

šéfredaktorka denníka
Hospodárske noviny

Ivan Netík

riaditeľ marketingu,
PR a HNevents

Segmentový vstup pre 2 osoby na diskusné fóra HNClubu
(približne 10x za rok)
Vstup pre 2 osoby na regionálne podujatia pod hlavičkou
HNregióny (3x za rok)
Vstup pre 2 osoby na diskusné fóra HNfóra
30 % zľava na účastnícke poplatky HNkonferencií
10 % zľava na partnerstvo diskusného fóra HNClubu
alebo možnosť distribúcie prezentačných materiálov
na podujatiach HNkonferencie
Ročenka HNClubu
Publikácia Daňový sprievodca 2022
20 % zľava na inzerciu vo všetkých tituloch vydavateľstva
Predplatné jedného časopisu – Obchod/HORECA
(okrem už predplatených na rok 2022)

1 400 € + DPH

hnclub.sk

Pre viac informácií kontaktujte:
tel.: +421 2 48 238 206, e-mail: hnclub@mafraslovakia.sk

