Przystąp do

Polskiej Izby Gospodarczej
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
i miej czynny udział w rozwoju branży

Członkostwo w Izbie niesie ze sobą wiele korzyści:
Szkolenia / dzięki systemowi szkoleń, który realizuje Izba, firmy mają możliwość darmowego

dokształcania i podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników. Projekt szkoleń realizowany jest pod
nazwą Akademia Handlu i Zarządzania PIGMiUR.

PIGMIUR

Promocja firm członkowskich / informacje o firmach członkowskich umieszczamy na naszej

stronie internetowej. Co kwartał wydajemy INFORMATOR, w którym publikowane są bieżące informacje
z firm członkowskich.

Dostęp do danych rynkowych / co miesiąc na bieżąco przygotowujemy raporty dotyczące

rejestracji ciągników i przyczep rolniczych. Przygotowujemy również opracowania własne: barometr
nastrojów w branży czy indeks zadowolenia dealerów, które udostępniane są firmom zrzeszonym w Izbie.

Współpraca ze szkołami / w ramach projektu Firma Przyjazna Edukacji Rolniczej umożliwiamy
dystrybucję firmowych materiałów edukacyjnych do nauczycieli mechanizacji rolnictwa.
Doradztwo prawne / wszystkim zainteresowanym firmom jesteśmy gotowi bezpłatnie pomóc
w kwestiach prawnych i podatkowych.

§

Uczestniczymy w pracach legislacyjnych / w ramach członkostwa firmy informowane są
o bieżących zmianach prawnych w branży. Wspólnie opracowujemy stanowisko w kwestiach
bezpośrednio związanych z branżą.
Sąd arbitrażowy / jest odrębną instytucją dającą możliwość szybszego rozpatrywania sporów.

Koszty uzyskania orzeczeń są znacznie niższe od wydatków związanych z procesami przed sądem
państwowym, a wyroki Sądu mają moc prawną także poza granicami naszego kraju.

Sąd koleżeński / w przypadku wystąpienia spornych kwestii pomiędzy firmami zrzeszonymi w Izbie,
daje możliwość polubownego rozwiązania konfliktów, na zasadzie mediacji, porozumienia i kompromisu.
Spotkania branżowe / uczestnictwo w spotkaniach branżowych daje możliwość wpływania na

rozwój sektora, to także niepowtarzalna okazja, by spotkać się z przedsiębiorcami z branży, wymienić
doświadczenia i uwagi na temat prowadzenia biznesu.

Współpraca międzynarodowa / dzięki stowarzyszeniu w międzynarodowej organizacji CLIMMAR,
mamy dostęp do informacji z innych krajów, a także możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy
z przedstawicielami czołowych rynków europejskich.
Rabaty na wystawy AGRO SHOW / członkostwo nadzwyczajne uprawnia do korzystania

z systemu rabatów na wystawie AGRO SHOW (zgodnie z regulaminem przyznawania rabatów), a także
do dodatkowych zniżek i korzyści na wystawach Zielone AGRO SHOW i Mazurskie AGRO SHOW.

Sprawdź szczegóły
na naszej stronie
www.pigmiur.pl

Rodzaje
członkostwa

Ilość głosów
na Walnym Zgromadzeniu

Składka miesięczna

Wpisowe

Rabat
na AGRO SHOW

Członkostwo
standardowe

Członkostwo
nadzwyczajne

1 głos

2 głosy

25 zł płatna jednorazowo
za okresy roczne: 300 zł

300 zł

50 zł płatna jednorazowo
za okresy półrocza (300 zł) lub roku (600 zł)

Uzależnione od obrotu w ostatnim pełnym okresie
obrachunkowym przed złożeniem wniosku:
• 1.500 zł – dla kandydatów z obrotem do 10 mln zł
• 3.000 zł – przy obrotach 10 mln – 50 mln zł
• 4.500 zł – przy obrotach 50 mln – 100 mln zł
• 6.000 zł – przy obrotach powyżej 100 mln zł

•
Brak

•

30 % na powierzchnię wystawienniczą
w pierwszym roku członkostwa;
w kolejnych latach rabat zwiększa się o 4%
- maksymalnie do 50%

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami.
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych / ul. Poznańska 118 / 87 - 100 Toruń
tel.: +48 (56) 651 47 40 / e-mail: biuro@pigmiur.pl / www.pigmiur.pl

