Francouzsko-česká obchodní komora
Francouzsko-česká obchodní komora, založena v březnu 1996, sdružuje více než 300 členských společností a je
platformou pro rozvoj francouzsko-české komunity, obchodních a kulturních vztahů obou zemí a zároveň
podporovatelem myšlenky jednotné Evropy.
Pro členské společnosti i veřejnost pořádá tým FČOK debatní obědy, tematické kluby a konference, Speed Business
Meetingy v Praze a v regionech, kulturní a společenské akce, turnaje v pétanque, golfu a ve futsale a také sportovní
tréninky. Za rok 2017 přišlo na 71 akcí pořádaných FČOK více než 4 820 hostů.
Obchodní oddělení FČOK poskytuje poradenství a širokou paletu služeb českým a francouzským firmám, které
chtějí začít podnikat na novém trhu. Služeb obchodního oddělení na podporu podnikání využije každoročně více než
80 firem. FČOK je členem asociace CCI France International, která sdružuje 120 francouzských obchodních komor
v 90 zemích světa.

Aktivity pro členy FČOK







Konference, debaty, Cena FČOK (Valná hromada, debatní obědy, Quo Vadis, kulaté stoly)
Společenské a kulturní akce (Beaujolais nouveau a Svatomartinské, privátní prohlídky výstav, koncerty)
Networkingové akce (Café du commerce, Rendez-vous s novými členy, Speed Business Meeting)
Diskuzní kluby (Snídaně generálních ředitelů, HR Strategy club, SME Club, Gastro club)
Sportovní akce (French Czech Golf Cup, Pétanque Tour, sportovní tréninky: golf, běh, bruslení, pétanque, bowling)
Kurzy a školení (aktuální témata z oblasti legislativy, daní, účetnictví, personalistiky, IT a další)

Publikace





Časopis Contact

Elektronický newsletter
Ročenka členů FČOK

Facebook, Linked-In, Twitter, YouTube
www.ccft-fcok.cz
FČOK News, portál aktualit z francouzsko-českého prostředí: www.news.ccft-fcok.cz

Oddělení lidských zdrojů






Podpora společností při vyhledávání a výběru zaměstnanců
Pomoc francouzským a frankofonním uchazečům o zaměstnání, burza práce
Databáze životopisů (pro členy FČOK neomezený počet životopisů zdarma)
Personální inzerce (pro členy za poloviční cenu)
Pořádání vzdělávacích seminářů a konferencí

Obchodní oddělení
113 PROJEKTŮ V ROCE 2017












16 průzkumů a studií trhu na míru (vyhledávání potenciálních zákazníků / dodavatelů / distributorů)
3 projekty « sens inverse » (služby pro vstup na francouzský trh)
12 projektů « Obchodník na částečný úvazek »
29 domicilovaných společností
9 pracovních míst bylo poskytnuto 5 francouzským společnostem v podnikatelském inkubátoru MSP za rok 2016
6 asistence při rekrutování
9 agenturních zaměstnání
9 projektů podpory při založení společnosti a živnostenských listů
3 správy české pobočky
18 vystavovatelů na 15. ročníku Francouzského pavilonu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
7 společností publikovalo své pracovní nabídky na webových stránkách FČOK

ČLENSKÉ VÝHODY











Komunita více než 300 členských společností
Ročenka členů
Prezentace profilu společnosti zdarma v ročence a na webu
Dvojjazyčný čtvrtletník Contact
Účast na akcích zdarma nebo za členský tarif
Možnost přispívat vlastními zprávami na portál aktualit FČOK News
Školení a semináře za členský tarif, školení na míru
Personální služby pro členské společnosti, vyhledávání zaměstnanců
Inzerce v periodikách FČOK za členský tarif
Obchodní služby za členský tarif

ČLENOVÉ VÝBORU FČOK
Předseda: Roland Bourgeois (Saint-Gobain Group / SG PAM CZ spol. s r.o.)
Místopředseda: Thomas Bordier (EXAPRO s.r.o.),
Tajemník: Michaela Fuchsová (Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář)
Pokladník: Milan Prokopius (Mazars s.r.o.)
Zástupce pokladníka: Roman Dušil (Pierre Fabre Tchéquie)
Eva DECROIX (Advokátka), Jan KARSTEN, (ENGIE Services a.s.), Cédric MALOUX (StartupYard Services s.r.o.),
Peter PALEČKA (Komerční banka, a.s.), Lukasz SEMENIUK (TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.)

VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
Člen Klubu patronů
Obrat nad 50 milionů
Obrat od 25 miliónů do 50 miliónů
Obrat do 25 miliónů
Individuální členství
Ceny bez DPH

85 000 Kč
33 000 Kč
22 000 Kč
13 200 Kč
5 500 Kč

