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Kategorie členství 
v Českém 
cirkulárním 
hotspotu

Platné od dubna 2023 
do března 2024

Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN)



Těší nás, že zvažujete členství v Českém cirkulárním 
hotspotu (ČCH). Skrze naši akční platformu se snažíme 
přispět k udržitelné cirkulární budoucnosti. Hotspot 
svým nárůstem v prvním roce svého fungování jasně 
potvrdil poptávku po platformě tohoto typu. 
Do dalších let proto nehodláme polevit ve vzdělávání, 
inspirování a propojování našich členů a partnerů. 
Nabídku členství se snažíme koncipovat tak, 
aby si vybral každý podle preferované míry zapojení 
a typu aktivit. Doufáme, že vás brzy přivítáme 
v našich řadách. 

Členství v Českém 
cirkulárním hotspotu
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Členství, díky kterému čerpáte veškeré standardní výhody naší platformy. 
Jako Lídr se vše důležité dozvíte první a máte přístup ke všem akcím 
Hotspotu, vyjma exkluzivních eventů pro vyšší kategorie členství. 
Toto členství je určeno pro firmy, stejně tak je vhodné i pro neziskové 
organizace, start-upy, veřejné instituce a akademickou sféru, 
a to za zvýhodněnou cenu. Lídři mají přístup ke všem našim aktivitám 
v oblastech vzdělávání, propojování, sdílení a prosazování změn.

LídrČlenství kategorie

Sdílení:

Diskusní fórum max. 6/rok Pro členy pořádáme facilitovaná Diskusní 
fóra, kde mají možnost do hloubky probrat 
konkrétní téma a nasdílet si praktické 
zkušenosti. Na diskusi dodáváme experta*ku 
z našich řad či spolupracujících organizací.

Přístup do členské 
skupiny na LinkedIn

Dle zájmu členů

Vzdělávání:

Incienovinky 10/rok

 

Členové dostávají pravidelný newsletter 
Hotspotu, kde informujeme o novinkách, 
zajímavostech a cirkulárních inovacích 
našich členů.

Hotspot Talks 6/rok Členové mají možnost zúčastnit se našich 
pravidelných webinářů a v případě 
relevance na nich vystoupit. 

cca 4/rok V rámci vzdělávání organizujeme  
naučné exkurze do míst dobré praxe. Dle zájmu členů

Exkurze na místa
dobré praxe

Disclaimer: počty jednotlivých akcí či výstupů se mohou měnit.
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Prosazování změn:

Pracovní  
skupiny

Dle zájmu členů Ve spolupráci s našimi členy vedeme 
tzv. Pracovní skupiny. Jde o facilitovaná 
setkání, kde členové se společným cílem 
projednávají bariéry v dané oblasti 
a navrhují akční kroky pro změny na 
individuální i systémové úrovni. Výstupy 
z pracovních skupin mohou být 
dále prosazovány v rámci advokačních 
aktivit INCIEN.

Dále mají členové kategorie Lídr nárok  
na slevu 5 % na naše konzultační služby.

Propojování:

Formální 
networking 

2/rok Pořádáme formální setkávání všech členů 
Hotspotu, hostů z důležitých institucí 
i inspirujících zahraničních vystupujících. 
Jedná se o jedinečnou příležitost pro 
navázání osobních i obchodních vazeb.

Neformální 
networking

Dle zájmu členů Naše poslání bereme vážně, jsme 
přátelskou komunitou, proto organizujeme 
i neformální setkávání, třeba u promítání 
filmu či při koncertu.

Disclaimer: počty jednotlivých akcí či výstupů se mohou měnit.
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Individuální 
vstupní 
konzultace

60 min. Individuální vstupní konzultace, 
na které zmapujeme vaše potřeby 
s cílem zajistit pro vás co nejvyšší 
přínos členství v ČCH.  

Novoroční 
setkání 
Ambasadorů 
Hotspotu

1/rok Novoroční setkání Ambasadorů Hotspotu 
za účasti klíčových partnerů a stakeholderů. 
V minulosti jsme toto setkání uspořádali 
na ambasádě Nizozemského království 
za přítomnosti holandského velvyslance 
a dalších klíčových partnerů INCIEN 
(Nizozemsko-česká obchodní komora, 
CzechInvest, zástupci veřejné správy aj.). 

Individuální přístup k vašim poptávkám po 
propojení s dalšími firmami či institucemi.

Case study Možnost přesdílení vaší case study dobré 
praxe či medailonku klíčových osobností  
vaší organizace skrze naše média.

Logo Zobrazení loga vaší organizace na webu 
a dalších materiálech na úrovni Ambasadorů.

Dále mají členové kategorie Ambasador nárok  
na slevu 10 % na naše konzultační služby.

Ambasadory Českého cirkulár-ního hotspotu vnímáme jako 
nadstandardní podporovatele konceptu cirkulární ekonomiky, 
kteří chtějí jít trhu a veřejnosti příkladem. Mají přístup ke všem 
výhodám standardního členství Lídr a řadu dalších výhod.

AmbasadorČlenství kategorie

Individuální 
přístup

Disclaimer: počty jednotlivých akcí či výstupů se mohou měnit.
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Balíček expertních 
konzultací nebo workshop

Balíček expertních konzultací INCIEN 
dle vašich individuálních potřeb. 
Ať už se vás týká téma ESG, optimali-
zace výroby či nakládání s odpady 
nebo celodenní workshop o cirkulární 
ekonomice s naším expertem/kou 
pro vaše zaměstnance či partnery.

Produkce videospotu
nebo jiného výstupu

Produkce videospotu na míru, ve kterém 
dostanete prostor představit váš přístup 
k cirkulární ekonomice, ukázat aktivity na 
poli udržitelnosti či shrnout vaše působení 
v Hotspotu nebo jiný marketingový či 
PR výstup z vašich cirkulárních aktivit 
v podobném rozsahu - finální obsah 
a typ výstupu dle vzájemné domluvy.  

Logo Zobrazení loga vaší organizace 
na webu a dalších materiálech 
na úrovni klíčových partnerů.

Generální partner je exkluzivním členstvím pro ty, kteří chtějí být 
významnou tváří cirkulární ekonomiky v ČR a nadstandardně podpořit 
aktivity Českého cirkulárního hotspotu. Generální partnerství obsahuje 
veškeré výhody nižších kategorií členství a navíc následující.

Generální 
partner

Členství kategorie

Poznámka: počty jednotlivých akcí či výstupů se mohou měnit.

https://incien.org/konzultace/


Kategorie členství v Českém cirkulárním hotspotu 7

Pozorovatelé mají stejné výhody jako standardní členové typu Lídr 
s výjimkou možnosti vystoupení na našich akcích a sdílení svého 
obsahu skrze média INCIEN. Jedná se o členství pro fyzické osoby.

PozorovatelČlenství kategorie
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Generální partner 190 000 Kč/rok

Ambasador 55 000 Kč/rok

Pozorovatel 6 000 Kč/rok

Ceník Ceny jsou uvedeny bez  
DPH a jsou platné po  
dobu 12 měsíců od vašeho  
vstupu do Hotspotu.

Lídr  11 000 Kč/rokStart-upy, neziskové 
organizace, akademické 
instituce a státní správa

Lídr 21 000 Kč/rokFirmy


