Lidmaatschap MKB-Amsterdam
Beste ondernemer,
MKB-Amsterdam zet zich actief in voor een beter ondernemersklimaat in de Amsterdamse regio. Wij
werken aan een regio waar jij goede zaken kunt doen. Daarom behartigen wij uw belang, concreet en
oplossingsgericht. Zoals het ondernemers betaamt. Graag samen met jou onder het motto:
Samen bereiken we meer!
Daarnaast, en voor jou als ondernemer misschien nog wel interessanter, organiseren wij een groot
aantal netwerkbijeenkomsten. Dit zijn onze eigen evenementen en in sterk toenemende mate ook de
evenementen van andere netwerkorganisaties waar wij mee samenwerken. Door het delen van de
activiteitenkalenders bieden wij een ongekend groot aantal mogelijkheden tot netwerken en
kennisdelen. Niet voor niets zijn onze kernwoorden: verbinden, versterken en samenwerken.
Wat mag je van ons verwachten:
Belangenbehartiging, netwerken, informatie en ledenvoordeel!
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MKB-Amsterdam representeert de belangen van ruim 5000 ondernemers in Amsterdam e.o.
MKB-Amsterdam is de gesprekspartner van de burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden
van Amsterdam, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke instellingen als het gaat over wat
ondernemers raakt en wat er nodig is voor een optimaal ondernemersklimaat. MKB-Nederland, waar
MKB-Amsterdam een afdeling van is, heeft diezelfde contacten met het kabinet, Tweede Kamer en
Rijksoverheid. Met een lidmaatschap bij MKB-Amsterdam telt jouw ondernemersstem dus.
Laat ons weten via info@mkb-amsterdam.nl wat jou als ondernemer bezig houdt, waar jij tegen aan
loopt en wat jij in de vereniging zelf wil oppakken. Of app de voorzitter!
Je wordt als lid uitgenodigd voor een groot aantal netwerkbijeenkomsten, zowel in de stad als
landelijk, vaak met actuele thema’s en toonaangevende sprekers. Dit zijn bijeenkomsten voor onze
eigen leden en/of samen met andere netwerkorganisaties. Denk aan de MKB Lenteborrel, het
grootste MKB-event van de stad Amsterdam, het MKB Najaarscongres, Week van de Ondernemer,
Backstage-bijeenkomsten op plekken waar je anders niet zo snel komt en nog veel meer. In 2015
boden wij onze leden in totaal zo’n 35 evenementen.
Als lid van MKB-Nederland krijg je gratis toegang tot de maandelijkse bijeenkomsten van de BNR
Businessclub (normaal 85 euro voor niet-leden).
Voor leden is er de MKB Community waar je een profiel op kunt aanmaken en in contact kunt komen
met andere leden.
Collectieve korting via het MKB Amsterdam Inkoop platform van Facility Portal. Dat garandeert
minimaal 10% besparing (Cure, no Pay!) en andere substantiële voordelen.
Je krijgt gratis toegang tot een ondernemershulplijn: de MKB Servicedesk, uw portal voor gratis
downloads, toegang tot onze advocaten, arbeidsdeskundigen, fiscalisten, subsidiedeskundigen etc.
ter waarde van € 168,00 per jaar (www.mkbservicedesk.nl).
Via e-mail brengt MKB je op de hoogte van voor jou relevante ontwikkelingen. Denk hierbij aan
nieuwe subsidietrajecten, beleidsbeslissingen van alle overheden, etc.

Het lidmaatschap kost € 260,00 per kalenderjaar(exclusief BTW) en is fiscaal aftrekbaar.

Word nu lid van MKB-Amsterdam!
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