
Dołącz do nas już dziś!
Zostań członkiem PSML!

Pakiet członka zwyczajnego

www.psml.pl



Jesteśmy organizacją reprezentującą interesy
polskich menedżerów łańcucha dostaw , logistyki 
i zakupów , działającą na rzecz misji budowania 
w Polsce centrum kompetencj i w obszarze łańcucha
dostaw na skalę Europy

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów
jest forum wymiany poglądów , doświadczeń i wiedzy
w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw i zakupów

Współpracując z partnerami z różnych środowisk tworzy
i promuje dobre praktyki biznesowe oraz we współpracy
z uczelniami i biznesem prowadzi intensywne działania
na rzecz rozwoju kompetencji i kadr

Kim jesteśmy?



Nasza misja

1
2
3

Podejmujemy się ambitnej agendy i realizujemy ją wraz 
z członkami w partnerstwach z firmami i instytucjami

Rozwijanie Polski jako centrum kompetencji łańcucha
dostaw na skalę Europy

Pracujemy nad profesjonalną ofertą wspierania rozwoju, 
podnoszenia efektywności organizacji oraz włączania 
biznesu w procesy edukacyjne.



Nasze wybrane projekty



PSML w liczbach

< 200

< 200

< 10 tys

< 1 tys

< 1 tys

< 1,5 tys

< 500



Członkostwo
Zwyczajne PSML



Co zyskujesz?

1. Budowanie sieci kontaktów największego aktywnego networku w branży,

2. Inspiracje, możliwość pozyskania i dzielenia się wiedzą,

3. Forum wymiany doświadczeń i poglądów,

4. Stopniowanie pozycji w Stowarzyszeniu,

5. Zniżki na udział w wydarzeniach branżowych oraz międzynarodowych IFPSM,

6. Publikacja artykułów w prasie branżowej,

7. Dostęp do: unikatowych szkoleń, wydarzeń branżowych, profesjonalistów SCM,

8. Konkurs** (Coroczny wybór trzech najbardziej aktywnych 
      Członków Zwyczajnych według największejliczby punktów).



Obowiązki członka

1. Terminowe regulowanie płatno ś ci składki członkowskiej,

2. Aktywne uczestnictwo w wydarzeniach PSML,

3. Promowanie PSML i organizowanych przez stowarzyszenie wydarzeń i projektów,

4. Udział w działaniach edukacyjnych i ich promowanie,

5. Reprezentacja interesów ś rodowiska SCM.



Influencer
PSML



Dodatkowe korzyści

PAKIET PODSTAWOWY plus dodatkowo

– Tytuł na LinkedIn Influencer PSML,

– Możliwości prelekcji i wystąpień w wydarzeniach branżowych oraz międzynarodowych,

–  Tworzenie treści merytorycznych na social media PSML

– Zaproszenie do udziału w działaniach edukacyjnych,

– Wpływ na środowisko biznesowe i otoczenie, wspólny głos środowiska,

– Dobre praktyki i procesy z obszaru łańcucha dostaw opiniowanie,

– Prowadzenie szkoleń/ warsztatów, webinariów,

– Bezpośrednie zaangażowanie w projekty PSML i zaproszenie do grupy projektowej.



Obowiązki influencera

– Terminowe regulowanie płatno ś ci składki członkowskiej

– Wzmo ż ona aktywno ść w działaniach medialnych w postaci: postów, newsletterów, 
    artykułów, zeszytów naukowych,

– Tre ś ci merytoryczne do mailingu, prezentacji, postów na LI i FB itp..

– Członek grupy projektowej,

– Inicjacja warsztatów, wypowiedzi, komentarzy,

– Pozytywne komentarze pod postami PSML na social mediach,

– Deklaracja aktywności w kalendarzu aktywności medialnych PSML konferencje, 
    artykuły, wywiady,

– Aktywne uczestnictwo w wydarzeniach PSML,

– Promowanie PSML i organizowanych przez stowarzyszenie wydarze ń i projektów.



Kontakt

PSML
Polish Supply Management Leaders

E-mail: biuro@psml.org.pl

www.psml.pl

Obserwuj nas:


