VRSTA ČLANSTVA
PROGRAM ČLANSTVA za 2021 VKLJUČUJE:
Korporativno

Korporativni
fleksi
premium
dodatek

Individualno

Neprofitne
org.

Članstvo v ICA, raven Affiliate

✓

✓

✓

Članstvo v ICA, raven Associate (za tiste člane, ki
ste ali še boste pridobili ‘ICA Advanced Certificate‘
v organizaciji EISEP)

✓

✓

✓

15% popust za ICA certifikate*

✓

✓

✓

NOVO: Skladni torek za člane (kratka mesečna online srečanja, izključno za člane)

✓

✓

✓

Skladni zajtrk (vsaj 3x v letu); on-line le v času
trajanja epidemije

✓

✓

✓

Prost dostop do EISEP butične strokovne knjižnice

✓

✓

✓

20% popust pri drugih plačljivih dogodkih EISEP in
30% popust za letno konferenco**

✓

✓

✓

Individualno

Neprofitne
org.

✓

✓

✓

✓

Brezplačna kotizacija za letno konference o
skladnosti in etiki poslovanja v organizaciji EISEP, za
eno osebo
20% popust za interna izobraževanja, narejena po
meri naročnika – na povpraševanje člana

✓
✓

PROGRAM ČLANSTVA za 2021 VKLJUČUJE:
Korporativno

8 ur individualne strokovne pomoči na področju
upravljanja programa skladnosti (strokovna pomoč
ali ‘compliance coaching’ po izbiri) ter 8 ur
internega izobraževanja, po meri člana (glede na
potrebe člana se to razmerje lahko sorazmerno
prilagaja in koristi tudi v njegovih povezanih
družbah).***

Korporativni
fleksi
premium
dodatek

✓

Paket orodij:
- predloga letnega poročila o skladnosti poslovanja
- obrazec s smernicami za pripravo na soočenja v
težkih situacijah pri delu

✓

Dostop do strokovnih virov in praktičnih orodij
evropske mreže strokovnjakov za skladnost, v
katero se vključuje EISEP – sproti, kot bodo na voljo

✓

Strokovna pomoč pri izdelavi specifičnega
obdobnega poročila o skladnosti, po meri podjetja
(do 8 ur)

✓

Obveščanje članov o pomembnih in aktualnih
temah, vsebinah z relevantnih strokovnih področij
(e-obvestila, z dostopom do avtorskih strokovnih
člankov in Skladih praks)

✓

Objava logotipa člana na spletni strani EISEP

✓

Ugodnost skupine družb – v okviru enega
korporativnega članstva****

✓

✓

