
Dołącz do nas już dziś!

Zostań Członkiem Wspierającym PSML!

www.psml.pl



.

• PSML jest organizacją działającą na rzecz rozwoju Polski jako centrum 
kompetencji w obszarze łańcucha dostaw na skalę Europy. 
W partnerstwach z organizacjami z otoczenia biznesu i firmami, 
wypracowujemy praktyczne rozwiązania dla wspólnych wyzwań.

• Działamy na rzecz rozwoju talentów, budowania kompetencji
i wzmacniania efektywności przez co konkurencyjności. 

PSML jest dziś wiarygodną instytucją, realizującą w szerokich partnerstwach 
programy takie jak: 

Dobry Przetarg Kolej na PolskęTop Young 100 Dialog IT

oraz wiele innych, o których można przeczytać na www.psml.pl

PROCON/ POLZAK

http://www.psml.pl/


5k+

Newsletter PSML

12 447 1 268

LinkedIn Facebook 



Członkostwo Wspierające PSML



Członek Wspierający PSML - pakiet

Mailing powitalny do bazy członków i sympatyków 
(około 5’300 adresów)

Post powitalny na FB PSML 
(ponad 1’000 obserwujących)

Post powitalny na LI PSML 
(ponad 12’000 obserwujących)

1-2 webinaria/warsztaty rocznie: 

PSML zaprasza swoją bazę jak wyżej

Umieszczenie logotypu wraz z opisem na stronie 
www.psml.pl w zakładce Partnerzy Wspierający

Możliwość publikacji 1-2 artykułów 

w prasie branżowej partnerów PSML

10% zniżki dla 2 osób na jedno z płatnych 
wydarzeń organizowanych przez PSML

Objęcie patronatem PSML 
wydarzeń niekomercyjnych

Jeden mailing/post informujący o sukcesie
Członka Wspierającego lub wywiad

Możliwość wystąpienia na konferencjach 
objętych patronatem PSML



Deklaracja aktywności 
w kalendarzu aktywności 

medialnych PSML - konferencje, 
artykuły, wywiady

Aktywne uczestnictwo 
w wydarzeniach PSML

Przesłanie logotypu oraz opisu 
na stronę internetową

Terminowe regulowanie płatności 
składki członkowskiej

Promowanie PSML i organizowanych 
przez Stowarzyszenie wydarzeń 
i projektów

Treści merytoryczne do mailingu, 
prezentacji itp., przygotowanie 
materiałów do warsztatów itp.

Obowiązki Członka Wspierającego PSML 



Dodatkowe korzyści, jeżeli

Członek Wspierający

uczestniczy w jednym 

z Programów PSML



Uczestnicząc (finansowo) w co najmniej jednym programie PSML –
Top Young 100, Dialog IT, Procon Polzak, Polzak Marketing, Klub CPO,
PSME, Lider Zakupów, Kolej na Polskę itp.,

Członek Wspierający uzyskuje dodatkowe korzyści do pakietu podstawowego:

1-2 webinaria/warsztaty rocznie (łącznie 3-4); PSML zaprasza swoją bazę

5% zniżki dla 2 osób na jeden z płatnych wydarzeń organizowanych
przez PSML (tj. łącznie 15%)

Możliwość wystąpienie na konferencjach objętych patronatem PSML (łącznie DWA)

Jeden mailing/post informujący o sukcesach Członka Wspierającego
lub wywiad (łącznie DWA)

Możliwość publikacji 1-2 artykułów w prasie branżowej partnerów PSML
(łącznie 3-4 artykuły).



Kontakt

PSML
Polish Supply Management Leaders

E-mail: biuro@psml.org.pl

www.psml.pl




