
 
 

Fashion Business Club 

                                                  Korzyści Członka Klubu 

Każdy z Członków Klubu może wybrać jeden z trzech pakietów korzyści                       

(Premium, Business lub Standard) 

l.p. Status  Premium Business Standard 

1 Rabaty promocyjne X    

2 Rabaty szkoleniowe X X   

3 Bezpłatny udział w konferencjach X X X  

4 Bezpłatny udział w spotkaniach networkingowych  X X X  

5 Bezpłatny udział w klubowych spotkaniach 
tematycznych 

X X X  

6 Bezpłatna informacja na stronie 
Fashionbusiness.pl 

X X X 

7 Bezpłatny newsletter z raportami i e-bookami X X X 

8 Certyfikat członkostwa w Klubie i prawo używania 
logo Fashion Business Club 

X X X 

  2500 2000 1500 

 

1. Rabaty promocyjne 

Członkom Klubu z pakietem „Premium” przysługują rabaty promocyjne: 

- 20% na reklamę w czasopismach branżowych: „Moda Męska” i „Fashionbusiness.pl”,            

- 15% na reklamę internetową na portalu Fashionbusiness.pl oraz za wysyłkę newsletterów,  

-10% za prezentację jako Partner podczas wydarzeń organizowanych przez firmę Promedia. 

Wysokość rabatów liczona jest od wartości cennikowej i nie jest łączona z innymi rabatami. 

2. Rabaty szkoleniowe 

Członkowie Klubu z pakietem „Premium” i „Business” mogą skorzystać z rabatu 

szkoleniowego, zarówno na szkolenia zamknięte, jak i otwarte 

- 10% na wszystkie szkolenia organizowane przez firmę Promedia, w tym między innymi: 

a) Fashion Trends – Trendy w modzie na wiosnę i lato 2016 wg światowej agencji Fashion 

Snoops z Nowego Jorku, 28.1 Moda Damska, 29.1 Moda Męska, 12.2 Damska Bielizna             

i Stroje Kąpielowe, Łódź, 

b) Fashion Trends – Trendy w modzie na jesień i zimę 2016/17 wg światowej agencji Fashion 

Snoops z Nowego Jorku, 22.9 Moda Męska , 23.9 Moda Damska, 24.9 Damska Bielizna, Łódź 

c) szkolenia specjalistyczne organizowane w okresie październik-grudzień 2015r., jak np.:  



 
 

 Visual Merchandising, psychologia zachowań konsumenta 

 Sprzedawca - stylista 

 Jak sobie radzić z obiekcjami klienta w negocjacjach handlowych 

Wysokość rabatu liczona jest od wartości cennikowej i nie jest łączona z innymi rabatami. 

3. Bezpłatny udział w konferencjach 

Wszystkim Członkom Klubu przysługuje bezpłatny udział dla jednego przedstawiciela w 

każdej z poniższych konferencji: 

a) 16.4. 2015 Retail Marketing Forum, Warszawa. Celem tegorocznej edycji Forum jest 

znalezienie odpowiedzi na pytanie, „jak zyskać klientów w centrum handlowym”, 

b) 14.5.2015 E-commerce Innovations, Warszawa. Temat przewodni: „Jak zintegrować 

retail z e-commerce”, 

c) 1.10.2015 Fashion Business Congress, Łódź. Temat przewodni: „Marka w modzie”. 

d) 5.11.2015 VM Forum, Warszawa, „Skuteczne strategie w visual merchandisingu”,  

      e)  24.11.2015 Pop-UP Forum, Warszawa, „Poznaj sekrety sklepów pop-up!” 

Każdej drugiej i następnej osobie z firmy będącej Członkiem Klubu przysługuje rabat - 30%. 

 

4. Bezpłatny udział w spotkaniach networkingowych Fashion Business Contact 

Wszystkim Członkom Klubu przysługuje bezpłatny udział dla dwóch przedstawicieli w 

klubowym spotkaniu networkingowym : 

3.12.2015 Fashion Business Christmas Tree, Warszawa 

5. Bezpłatny udział w klubowych spotkaniach tematycznych 

Wszystkim Członkom Klubu przysługuje bezpłatny udział dla jednego przedstawiciela w 

odbywających się w ciągu roku spotkaniach tematycznych, jak np.:  

a) Fashion Retail Club  

b) E-commerce Club 

c) FashionTech Club 

d) Exporter’s Club 

e) Men’s Fashion Club 

f) Designer’s Club 

g) Fashion Marketing Club 

Terminy i tematyka spotkań będą ustalane na bieżąco w kontekście ważnych aktualnie 

tematów dla każdego z klubów. 



 
 

 

6. Bezpłatna informacja o firmie członkowskiej  na stronie Fashionbusiness.pl 

Członek Klubu może skorzystać z możliwości zamieszczenia na stronie Fashionbusiness.pl, w 

zakładce „Fashion Business Club” swego logo, podlinkowanego do strony internetowej 

Członka Klubu. 

7. Bezpłatny newsletter z raportami i merytorycznymi e-bookami 

Minimum 4 razy w roku Członkowie Klubu otrzymają bezpłatny newsletter  o charakterze 

informacyjno – edukacyjnym ( jak np. raport „e-commerce w modzie”, czy e-book 

„Budowanie marki w modzie”). 

8. Certyfikat członkostwa w Klubie i prawo używania logo Fashion Business Club. 

Członkowie Klubu otrzymają potwierdzający członkostwo certyfikat, mogą też używać 

logo Fashion Business Club we własnych celach marketingowych. 

9. Informacje dodatkowe 

Członkowie Klubu, którzy zgłoszą swój udział od drugiego półrocza tj. po 30 czerwca 

danego roku, opłacają składkę półroczną w wysokości 60% rocznej stawk. 

l.p. Status  Premium Business Standard 

 Stawki za drugie półrocze 2015 r. wynoszą: 1500 1200 900 

 

 

 

 


