LIETUVOS NACIONALINĖ ŽIDINIŲ - DŪMTRAUKIŲ MONTUOTOJŲ ASOCIACIJA
Asociacija, Vilniaus g. 14A, Grigiškės, LT-27001 Vilniaus miesto savivaldybė, el. p. info@florianus.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301457535
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naujų narių priėmimo anketa
20___ m. ________________ mėn. _____ d.
užpildymo data

1. Duomenys apie įmonę
1.1 Įmonės pavadinimas
1.2 Įmonės kilmė (tinkamą įmonės kilmės
variantą pažymėkite ženklu: X)

Lietuvos
bendra Lietuvosužsienio įmonė
(nurodykite su
kokia šalimi(s))
užsienio
(nurodykite šalį)

1.3 Įmonės įsteigimo metai
1.4 Darbuotojų skaičius
1.5 Įmonės vadovas (vardas, pavardė, pareigos,
įmonės vadovo gimimo data)
1.6 Įmonės vadovo kontaktiniai duomenys
Telefono Nr.
El.paštas
1.7 Nurodykite už komunikavimą su Asociacija
atsakingą asmenį ir jo pareigas
Telefono Nr.
El. paštas
1.8 Įmonės kontaktiniai duomenys
Tikslus adresas
Telefono Nr.
Fakso Nr.
El.paštas
Interneto svetainės adresas
Adresas korespondencijai
1.9 Parašykite, ar buvo apdovanota Jūsų įmonė,
jos darbuotojai, vadovai. Už ką?
1.10 Kokioms asocijuotoms struktūroms
priklauso Jūsų įmonė?
1.11 Ar įmonė turi filialus, dukterines įmones

2. Pagrindinė įmonės veikla (gaminama produkcija, teikiamos paslaugos)

3. Trumpai aprašykite problemas su kuriomis susiduria Jūsų įmonė

4. Pažymėkite, kokios Nacionalinės židinių - dūmtraukių montuotojų asociacijos teikiamos
paslaugos būtų naudingos Jūsų įmonei ir įvertinkite jas balais
Paslaugas įvertinkite balais nuo 1 iki 5 (5-labai naudinga, 1-visiškai nenaudinga)

PASLAUGA
Bendros informacinės sistemos su duomenų baze sukūrimas aktyvus palaikymas
Technologinių žinių platinimas
Bendrų kokybės standartų nustatymas, konsultavimas atestuojant įmones
Darbuotojų apmokymas, kvalifikacijos kėlimas
Verslo aplinkos, pokyčių sekimas ir analizavimas, narių informavimas
Verslo kontaktų paieška, informacijos apie potencialius klientus teikimas
Asociacijos narių veiklos koordinavimas vykdant projektus užsienyje
Interesų atstovavimas valstybės institucijose
Užsienio rinkų paieška
Informacijos šaltinis dėl vykstančių parodų Lietuvoje ir užsienyje
Kontaktų su valstybės institucijomis paieška
Tarptautinis bendradarbiavimas su asocijuotomis struktūromis kitose šalyse
Nuolatinės mokymų sistemos gamybos darbuotojams sukūrimas
Kiti interesai

BALAI

5. Pasiūlykite kokias dar paslaugas galėtų teikti asociacija

6. Galimybė rengti asociacijos susirinkimus, darbo grupes, mokymus Jūsų įmonėje:
Ar įmonėje yra konferencijų salė?
Taip O
Ne O
Ar ji gali būti naudojama susirinkimams, mokymo tikslams? Taip O
Ne O
Ar turite konferencijos įrangą (projektorius ir t. t.)?
Taip O
Ne O
Kiek žmonių galėtų tilpti salėje?
7. Kurią įmonę(-es) galėtumėte rekomenduoti tapti Lietuvos nacionalinės židinių - dūmtraukių
montuotojų asociacijos nariu?

