
OVERVIEW

An annual report is a comprehensive 

report on a company's activities 

throughout the preceding year. Annual 

reports are intended to give shareholders 

and other interested people information 

about the company's activities and 

financial performance. They may be 

considered as grey literature. Most 

jurisdictions require companies to 

prepare and disclose annual reports, and 

many require the annual report to be 

filed at the company's registry. 

Companies listed on a stock exchange 

are also required to report at more 

frequent intervals (depending upon the 

rules of the stock exchange involved).

An annual report is a comprehensive 
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throughout the preceding year. Annual 

reports are intended to give shareholders 
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about the company's activities and 

financial performance. They may be 

considered as grey literature. Most 

jurisdictions require companies to 

prepare and disclose annual reports, and 

many require the annual report to be 

filed at the company's registry. 

Companies listed on a stock exchange 

are also required to report at more 

frequent intervals (depending upon the 

rules of the stock exchange involved).

An annual report is a comprehensive report on a 

company's activities throughout the preceding year. 

Annual reports are intended to give shareholders 

and other interested people information about the 

company's activities and financial performance. 

They may be considered as grey literature. Most 

jurisdictions require companies to prepare and 

disclose annual reports, and many require.

az MFKI tagvállalatainak felsővezetői,
 magyar és külföldi kereskedelmi és iparkamarák, 
magyarországi francia intézmények,
a frankofónüzleti hírek iránt érdeklődő
magánszemélyek

Célcsoport: 

HÍRLEVÉL

Álláshirdetés csomag - Tagok
számára ingyenes

(honlap 1 hónap – megjelenés 1 havi hírlevélben –
megosztás Facebookon és Linkedinen )

Rendszeres láthatóság, széleskörű adatbázis,
célzott kommunikáció

Adatbázis:
+ 1700 kontakt

(1400 magyar, 300 francia)

MEGJELENÉS TÍPUSA ÁR / ALKALOM
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MEGJELENÉSRE

Banner (méret 600 x 301 px) 52 000

35 000

150 000

135 000

(+36-1) 317 82 68 www.ccifrance-hongrie.org info@ccifrance-hongrie.org

Speciális céges hírlevél
Példák : AGS, Pajzos Tokaj

Az alábbi árak forintban értendők, és nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.   Fordítási díj +10%

https://marketing.ccifi.net/view.html?x=a62e&m=31&mc=s&s=1mwA&u=h&z=yUPCVIc&
https://oxi90.com/KWSGLVS22/A7708E09B46E456797B83A841F27B74C.php


RENDEZVÉNYEK ÉS KLUBOK

(+36-1) 317 82 68 www.ccifrance-hongrie.org info@ccifrance-hongrie.org

Szervezze velünk rendezvényét !
Szeretné népszerűsíteni szolgáltatását?
Van egy jó ötlete, amit megosztana
Fontosnak tart egy éppen aktuális
témakört,amit érdemes lenne megvitatni
szakmai körben?

Ön hozza a témát, mi megszervezzük
rendezvényét!

Kapcsolat: Mészáros Nóra
nora.meszaros@ccifrance-hongrie.org

+ 36 1 317 82 68 

Kapcsolatfelvétel és technikai egyeztetés az előadókkal a
webináriumot megelőzően
Főpróba, annak koordinációja az előadókkal
Link és egyéb csatlakozási információk kiküldése a résztvevők
számára
Megvágott videó átadása ügyfélnek
Fogadó slide készítése 
Céges arculati háttérkép konfiguráció 
Webinárium teljes technikai menedzselése: résztvevők
beengedése, tolmácsolás / szavazás / Q&A  koordinációja
Regisztrációs lista átadása az ügyfélnek

Online rendezvényszervezési csomagunk tartalma
 

>>> MFKI ZOOM PROFESSIONAL platform
 

 
    A csomag ára : 70 000 Ft + Áfa

 



KÖZÖSSÉGI MÉDIA

+ 180 követő+ 1000 követő

+ 1400 követő 51 Videó

(+36-1) 317 82 68 www.ccifrance-hongrie.org info@ccifrance-hongrie.org

Kövessen minket, hogy értesüljön híreinkről, közelgő
eseményeinkről, vagy különleges ajánlatainkról!


