
Ser Sócio da CCILF
é beneficiar das seguintes vantagens... 

Integrar uma comunidade mundial de sócios

A CCILF, com mais de 600 empresas associadas, pertence à rede das Câmaras de Comércio Francesas no mundo
que engloba 126 Câmaras em 95 países e reúne mais de 38 500 empresas.

 Integrar a plataforma digital dos sócios da CCILF através do seu Espaço Sócio (página privada),
 Aceder ao Anuário Mundial de sócios que lhe permitirá contactar e interagir com mais de 38 500 empresas

em todo o mundo, identificar parceiros e clientes, criar a sua comunidade e fomentar os seus negócios.
 Fazer parte do Diretório de Sócios da CCILF (formato papel enviado a todos os sócios)

Participar no nosso Programa de atividades

A CCILF, organiza ao longo do ano um vasto leque de eventos para informar e favorecer o networking entre
associados.

 Receber em exclusividade os convites para todos os eventos organizados pela CCILF (almoços-debates,
seminários, visitas de empresas, cocktails, Soirée de Gala...),

 Participar e encontrar pessoalmente os empresários que se reúnem regularmente nos nossos eventos
 Organizar eventos em conjunto, sugerir temas, trocar experiências
 Ter acesso a eventos internacionais organizados pelas Câmaras de Comércio Francesas no mundo

Aceder a um vasto leque de oportunidades de negócios

A CCILF, publica no seu site todas as oportunidades de negócios que recebe ao longo do ano.

 Aceder gratuitamente e responder às oportunidades de negócios
 Divulgar gratuitamente as suas oportunidades
 Ser solicitado em direto pela CCILF para responder a propostas dos nossos clientes

Beneficiar de vantagens e descontos

A partir do seu Espaço sócio no site da CCILF poderá aceder ao Programa Privilégios e:

 Beneficiar de inúmeras vantagens oferecidas pelos sócios da CCILF e das 126 Câmaras da rede mundial.
 Promover os seus produtos e serviços oferecendo descontos/vantagens aos associados

Dar visibilidade à sua empresa

A CCILF oferece-lhe várias possibilidades para apresentar a sua empresa, atividade e serviços.

 Publicar a sua atualidade/artigos na pagina do site “Os Nossos sócios”,
 Beneficiar de tarifas preferenciais de publicidade nas nossas revistas (Aspectos, Diretório...),
 Inserir uma apresentação gratuita da vossa empresa na rubrica “novos sócios” da revista económica 

“Aspectos”,

E ainda…

 Beneficiar de tarifas preferenciais relativas aos serviços de apoio às empresas (estudos, pesquisa de
parceiros, tradução, listagens...),

 Beneficiar gratuitamente do “Serviço Emprego” (envio pela CCILF de CV’s correspondentes á sua oferta)
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As empresas do Comité de honra beneficiam de todas as vantagens dos sócios e de uma visibilidade acrescida:

No site da CCILF

 Inserção do logotipo da empresa na Home Page do site,
 Inserção do logótipo e coordenadas da empresa na página especial “Comité de Honra” do site,
 Destaque das empresas de honra na plataforma digital de sócios,

Nas Publicações

 Inserção do logotipo da empresa num banner específico ao “Comité de Honra” da revista “Aspectos”,
 Inserção do logotipo e coordenadas da empresa na página Comité de Honra do Diretório,
 Possibilidade de participar na revista Aspectos através de um artigo sobre a atividade da empresa ou tema de 

atualidade,

Nos eventos

 Reserva de um lugar na mesa de honra nos almoços-debate ou pequenos-almoços-debate com personalidades do 
mundo económico ou politico,

 Participação gratuita num almoço-debate durante o ano,
 Participação num almoço organizado especificamente para as empresas do Comité de Honra.
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