International Management Assistants (IMA)
IMA er et internationalt netværk af management assistants, der
fokuserer på faglig og personlig udvikling gennem netværk, virksomhedsbesøg, seminarer og konferencer. IMA er pt. repræsenteret i mere
end 25 lande.
I netværket deltager også virksomheder - vores Business Members!
Det er f.eks. hotelkæder, rejsebureauer, mødedesignere, leverandører
af gaver og profilprodukter til virksomheder.

International Management Assistants Denmark (IMA Denmark)
IMA Denmark er den danske nationale gruppe af netværket, hvis medlemmer
kommer fra både større og mindre virksomheder i landet. I 2020 har vi lanceret
en region i vest, og kan dermed udbyde flere netværksmøder på begge sider af
Storebælt.

Pris for
Business Member
medlemskab

Som medlem af IMA Denmark får du mange fordele:

Det koster 3.800 kr. årligt,
og 300 kr. i indmeldelsesgebyr.

Netværksmøder
Business members kan deltage i netværksmøder på lige fod med alle andre
medlemmer, dvs. skabe nære relationer, deltage i foredrag og øvelser.

Du kan indmelde dig via
dk.ima-network.org/
membershipinfo

Det er ikke tilladt at sælge varer eller ydelser under møderne, men vær altid
klar med et godt tilbud til medlemmerne.
Business members kan også tilbyde at sponsorere et møde, så medlemmerne
kan besøge dig, og lære din virkesomhed bedre at kende.
Læs mere om vores møder på www.dk.ima-network.org/events

Stort internationalt netværk
Business members kan drage fordel af en let tilgængelighed til medlemmer
både i det nære netværk i Danmark og via en medlemsdatabase for alle
medlemslandene. Fire gange årligt er det tilladt at sende en mail direkte til
de danske medlemmer.

Deltag som gæst
Du har mulighed for at
starte med at blive
inviteret til vores møder
som gæst. Skriv dig på
gæstelisten via hjemmesiden dk.ima-network.org
under events.

PR
På vores hjemmeside vises vores Business Members med logo og
links til kontaktpersonen.
Det er muligt at annoncere i IMA Denmarks nyhedsbrev.
Der tilbydes gode priser på annoncering på den internationale hjemmeside.

Pris for
netværksmøder
Et netværksmøde koster
350 kr. for medlemmer.
Du kan deltage som gæst én
gang til 350 kr., og få beløbet
refunderet ved en efterfølgende indmeldelse.
Deltagelse i yderligere møder
som gæst koster 450 kr.

En årlig international konference og Training Day
Hvert forår og efterår afholdes hhv. en Training Day og en International konference i
et af medlemslandene. Emnet er altid relevant for vores erhverv, og der lægges et stort
arbejde i at finde inspirerende talere og anerkendte engelsksprogede trænere. Som
Business Member er du velkommen til at deltage i de internationale events, og du har
mulighed for at få en stand på altid sideløbende Trade Fair.

Læs mere på:
dk.ima-network.org
ima-network.org

