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Přidáváme plyn v regionech: AMSP ČR v Hradci
Králové
AMSP ČR roste raketovým tempem,  denně vyřizujeme stovky dotazů a přísně dbáme
na to, aby každý tazatel dostal do 48 hodin odpověď. Pro jednotlivé segmenty firem
jsme vybudovali již šest speciálních webů, vydáváme šest  elektronických zpravodajů,
řadu tiskovin, odborné manuály, měsíční analýzy prostředí, exkluzivní časopis Trade
News a využíváme čtyři sociální sítě. Vycházíme současně vstříc velkému množství
žádostí o naší osobní návštěvu firem v  regionech. Předseda AMSP ČR od ledna
navštěvuje jednotlivé kraje a na jednom předem daném místě se setkává s větším
množstvím regionálních podnikatelů.  Další kolo proběhlo v Hradci Králové a
hostitelem setkání byl významný člen AMSP ČR, Centrum andragogiky.

Téměř tříhodinová diskuse proběhla 4.2.2016 v jednom z nejkrásnějších vzdělávacích center
v tuzemsku. Do Centra andragogiky zavítali majitelé středně velkých rodinných firem, špičkoví
regionální výrobci, stejně tak zástupci živnostníků. Jednání mělo spád, projednávala se většina
aktuálních podnikatelských témat a místní podnikatelé využili možnosti a zaúkolovali AMSP ČR řadou
žádostí legislativního charakteru. Učňovské a střední školství, podpora řemesel, čerpání fondů a
grantů, elektronizace státní správy a podnikání, podpora inovací, ale i konkrétní požadavky na
ministry nebo příklady selhání státních úřadů, byla hlavní témata setkání. Předseda AMSP ČR  Karel
Havlíček rovněž seznámil podnikatele se všemi hlavními aktivitami asociace, zejména probíhajícím
Rokem řemesel 2016, dále koncepční podporou rodinných firem, mladých podnikatelů, žen
v byznysu, malých provozoven na venkově, granty a soutěžemi asociace. Velké poděkování patří jak
všem přítomným podnikatelům, tak hostitelské firmě a osobnímu nasazení její majitelky, paní dr. Marii
Jírů.

 

Vyhledávání

1/2/2016, Český rozhlas Plus: Eva Svobodová, GŘ
AMSP ČR v živém rozhovoru „Řemeslníci vymírají,
klempíře z Číny nedovezeme“ a další témata.

Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR
Sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a
střední podniky a živnostníky i jejich organizace
z celé republiky. Reprezentuje zájmy více jak
260.000 podnikatelských subjektů. Má důležité
postavení v rámci evropských struktur. Asociace
byla založena v roce 2001.
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