Beneficii
membership
RBL 2022

Credem că împreună putem face România o țară mai bună pentru
generațiile viitoare. Așa că am pregătit pachete de membership gândite pe
termen lung.

ANUL 1

ANUL 2

ANUL 3

ANUL 4

Am pregătit
o serie de
beneficii de
care să te

Ne bucurăm
să fim în
continuare
împreună așa
că îți oferim
beneficii
suplimentare

Niște
beneficii în
plus sunt
oricând bine
venite

Construim un
parteneriat
pe termen
lung, așa că
avem niște
surprize

bucuri în RBL

Facem România o țară
mai bună prin proiecte
Contribui într-un proiect

Intri într-o echipă de proiect

Pornești un proiect

Primești livrabile din proiecte cu
un discount considerabil

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Facem România o țară
mai bună prin advocacy
Poți fi expert în grupurile de lucru
pentru politici publice RBL

Poți propune inițiative de politici
publice

Poți participa la întâlniri oficiale
ale RBL cu autoritățile și cu presa
Poți reprezenta RBL în platforme
de colaborare a mediului de
afaceri (ex. CDR)
Poți conduce un grup de lucru de
politici publice din RBL
Nu se aplică membrilor asociați.

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Dezvoltăm coeziunea
grupului prin networking
la nivel înalt

Anul 1

Anul 2

Anul 3

2 interogări/ an

2 interogări/ an

Anul 4

Participi la evenimente exclusive
pentru membri
Ai acces la datele de contact ale
membrilor și ești parte din
grupurile oficiale
Ai prioritate la înscrierea
într-un RBL Circle
Poți primi recomandări de matchuri profesionale din partea
echipei executive RBL
Poți să rezolvi probleme de
business în RBL Deal Talk
Prezinți cine ești și ce faci la
evenimentele de prezentare a
RBL (Open Hours, Induction)
Poți participa la/ organiza cine
private la membri acasă (RBL Dine
around)

4 interogări/ an

Sprijinim dezvoltarea
membrilor prin oportunități
Participi cu prioritate și la preț
preferențial la evenimente open
Acces gratuit la 2 evenimente cu
taxă din an, cu excepția RBL
Summit
Primești 15% discount din
valoarea biletului de membru
pentru RBL Summit

Promovare ca partener RBL

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Sprijinim dezvoltarea
membrilor prin comunicare
Publicăm un interviu cu tine în
primele luni de membership

Ne poți trimite articole pe care să
le publicăm pe rbls.ro
Primești logo-ul RBL pentru
a-l include pe website-ul
companiei tale
Vorbești la evenimente RBL sau
ale partenerilor

Poți modera evenimente
organizate de RBL
Nu se aplică membrilor asociați.

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

CE ÎNSEAMNĂ ȘI CUM POȚI
BENEFICIA DE ELE?

Membrii asociați

În mod automat

Dacă întrerupi

au acces doar la beneficiile

atunci când ți-ai reînnoit

membershipul tău, în

din primul an, cu excepția

membershipul și ai intrat

momentul în care redevii

celor marcate

într-un nou an, îți vom

membru, ți se vor aplica

corespunzător.

activa beneficiile

beneficiile caracteristice

corespunzătoare.

primului an.

Beneficii membership RBL - anul 1
FACEM ROMÂNIA O ȚARĂ MAI BUNĂ PRIN
PROIECTE

FACEM ROMÂNIA O ȚARĂ MAI BUNĂ PRIN
ADVOCACY

DEZVOLTĂM COEZIUNEA GRUPULUI
NETWORKING LA NIVEL ÎNALT

CONTRIBUI ÎNTR-UN PROIECT

EXPERȚI ÎN GRUPURI DE LUCRU PENTRU POLITICI PUBLICE

PARTICIPI LA EVENIMENTE EXCLUSIVE PENTRU MEMBRI

CUM: Stabilești cu liderul și / sau managerul de proiect care

CUM: Echipa executivă RBL te îndrumă spre grupurile de lucru

CUM: Ai la dispoziție calendarul de evenimente, inițiative RBL

sunt nevoile beneficiarilor și cum poți contribui cu resursele

interne a căror activitate este de interes pentru tine.

și informări periodice despre participarea la acestea.

DE CE: Pui pe agendă temele de politici publice cu impact

DE CE: Te simți în largul tău cu oameni mișto, cu oameni din

DE CE: Vrei să susții beneficiarii (tineri, profesori,

asupra afacerii tale și contribui la formularea punctului de

tribul tău.

antreprenori) prin expertiza ta (aloci timp), resurse

vedere al RBL pe aceste teme și ai acces la informații despre

(sponsorizări, servicii, produse) și rețeaua ta (conectezi la

agenda mediului de business în domeniile tale de interes.

CINE: MEMBRII, MEMBRII ASOCIAȚI

CINE: MEMBRII, MEMBRII ASOCIAȚI

EXTINZI CERCUL CALD DE CONTACTE DE ÎNCREDERE

pe care le ai la dispoziție.

PRIN

resurse) și primești recunoaștere publică (prin comunicarea
internă și externă RBL) pentru contribuția ta.
CINE: MEMBRII, MEMBRII ASOCIAȚI
INTRI ÎNTR-O ECHIPĂ DE PROIECT

CUM: Ai acces la datele de contact ale membrilor și ești parte
PROPUI PROIECTE DE POLITICI PUBLICE
CUM: Redactezi un document de poziție și îl propui colegilor
din grupul de lucru RBL pentru feedback și asumare.
DE CE: Optimizezi legislația cu impact asupra afacerii tale.
CINE: MEMBRII, MEMBRII ASOCIAȚI

rol îți poți asuma în proiect.
CINE: MEMBRII
DE CE: Contribui la cârmuirea strategică a unui proiect, ca
membru în board-ul proiectului; construiești și întărești relații
cu colegii din board-ul proiectului, cu beneficiari și alți
stakeholders, în timp, prin interacțiuni repetate (la
evenimente și acțiuni organizate în proiect) și împingând
împreună spre același țel.
CINE: MEMBRII, MEMBRII ASOCIAȚI

DE CE: Vrei răspunsuri oneste de la oameni în care ai
încredere.

CUM: Te conectezi cu liderii și / sau managerii de proiect,
descoperi direcțiile de dezvoltare ale proiectului și identifici ce

din grupurile oficiale.

Beneficii membership RBL - anul 1
SPRIJINIM DEZVOLTAREA MEMBRILOR PRIN
OPORTUNITĂȚI
PARTICIPI CU PRIORITATE ȘI LA PREȚ PREFERENȚIAL LA
EVENIMENTE OPEN
CUM: Calitatea de membru asigură înscrierea early bird și în
cele mai bune condiții financiare la evenimentele open ale
RBL.
DE CE: Calitatea de membru asigură înscrierea early bird și în
cele mai bune condiții financiare la evenimentele open ale

SPRIJINIM DEZVOLTAREA MEMBRILOR PRIN
COMUNICARE
PUBLICĂM UN INTERVIU CU TINE
CUM: Un membru al echipei executive care va fi punctul tăiu
de contact principal cu RBL ia legătura cu tine pentru a stabili
o întâlnire în care veți face acest interviu, în primele luni de
membership. Ulterior el va fi publicat pe site-ul rbls.ro și

FOLOSEȘTE LOGO-UL RBL
CUM: Primești logo-ul RBL pentru a-l include pe website,
cărți de vizită și semnături electronice.

promovat în comunicarea internă.

DE CE: Comunici public afilierea ta la RBL.

DE CE: Ne mândrim cu comunitatea noastră și ne dorim ca

CINE: MEMBRII, MEMBRII ASOCIAȚI

RBL.

toată lumea să-i cunoască pe membrii RBL. De asemenea, și

CINE: MEMBRII, MEMBRII ASOCIAȚI

socializare.

tu ai ocazia de a promova acest interviu pe rețelele de

CINE: MEMBRII, MEMBRII ASOCIAȚI
PUBLICĂM ARTICOLELE TALE PE RBLS.RO
CUM: Trimiți articole sau știri despre compania ta pe care vrei
să le comunici pe rbls.ro, în newsletter și canalele social
media, iar echipa RBL va reveni cu feedback (unde este
necesar) pentru a pregăti conținutul pentru publicare.
DE CE: Comunici prin conținut valoarea oferită de serviciile
și/sau produsele tale și informezi comunitatea despre ce e
nou în business-ul tău.
CINE: MEMBRII

Beneficii suplimentare - anul 2
FACEM ROMÂNIA O ȚARĂ MAI BUNĂ PRIN
PROIECTE

FACEM ROMÂNIA O ȚARĂ MAI BUNĂ PRIN
ADVOCACY

DEZVOLTĂM COEZIUNEA GRUPULUI PRIN
NETWORKING LA NIVEL ÎNALT

PORNEȘTI UN PROIECT

ÎNTÂLNIRI OFICIALE

PRIORITATE LA RBL CIRCLE

CUM: Participi la sesiunea de proiecte din RBL Summit și/sau

CUM: În funcție de subiectele aflate pe agenda publică, poți

CUM: Atunci când se deschid înscrierile pentru un nou grup

primi invitația board-ului de a contribui cu expertiza ta la

RBL Circle, membrii cu vechime au prioritate la selecția în

redactarea de documente de poziție și de a vorbi public în

grup, ținând cont de criteriile de selecție stabilite pentru RBL

numele RBL prin interviuri, conferințe de presă, participarea la

Circle.

completezi o fișă de proiect într-un apel deschis.
DE CE: Rezolvi o problemă care te preocupă personal în
legătură cu educația, antreprenoriatul sau buna guvernare,
împreună cu alți lideri din business care îți împărtășesc
îngrijorarea și interesul pentru situație; în calitate de lider al
proiectului, vei fi imaginea proiectului în interiorul și exteriorul
comunității RBL.
CINE: MEMBRII

evenimente etc., însă doar în anumite condiții.
DE CE: Ne dorim ca RBL Circle să fie experiența prin care
DE CE: Ai acces la informații și proiecte legislative înainte să

primești răspunsuri oneste de la oameni în care ai încredere și

fie lansate în dezbatere publică, contribui la imaginea RBL în

prin care îți extinzi cercul cald de cunoștințe. Și în plus, câștigi

relația cu autoritățile, cu alte organizații de business și cu

timp în rezolvarea problemelor cu care de confrunți.

presa.
CINE: MEMBRII
CINE: MEMBRII
RECOMANDĂRI DE MATCH-URI
CUM: Echipa executivă te ajută cu 2 recomandări de matchuri pe an, în funcție de nevoile tale, la cererea ta.
DE CE: Intri rapid în contact cu oamenii care pot fi de interes
pentru tine și afacerea ta.
CINE: MEMBRII

Beneficii suplimentare - anul 2
SPRIJINIM DEZVOLTAREA MEMBRILOR PRIN
OPORTUNITĂȚI
ACCES GRATUIT LA 2 EVENIMENTE RBL*
CUM: Din al doilea an îți oferim acces gratuit la 2 evenimente
RBL cu taxă (de tipul conferințelor regionale).
*Cu excepția RBL Summit.
DE CE: Îți extinzi cercul cald de oameni de încredere cu
conexiuni pe care le faci la evenimente de interes pentru tine
din jurul comunității RBL.
CINE: MEMBRII

SPRIJINIM DEZVOLTAREA MEMBRILOR PRIN
COMUNICARE
VORBEȘTI LA EVENIMENTE
CUM: În discuțiile periodice cu membrul din echipa executivă
care este punctul tău principal de contact cu RBL, îl poți
informa care sunt subiectele despre care ți-ar plăcea să
vorbești. Atunci când va fi abordat acel subiect într-un
eveniment RBL sau în care RBL este partener, te vom
contacta.
DE CE: Comunitatea oamenilor de business va afla despre aria
ta de expertiză.
CINE: MEMBRII, MEMBRII ASOCIAȚI

Beneficii suplimentare - anul 3
FACEM ROMÂNIA O ȚARĂ MAI BUNĂ PRIN
ADVOCACY

DEZVOLTĂM COEZIUNEA GRUPULUI PRIN
NETWORKING LA NIVEL ÎNALT

SPRIJINIM DEZVOLTAREA MEMBRILOR PRIN
COMUNICARE

POȚI CONDUCE UN GRUP DE LUCRU

REZOLVI PROBLEME DE BUSINESS LA RBL DEAL TALK

CUM: În funcție de tematica evenimentelor organizate în

CUM: După ce ai activat într-un grup de lucru de politici

CUM: Membrii RBL cu o vechime de 3 ani în comunitate pot

cadrul RBL, te invităm să moderezi evenimente din aria ta de

publice al RBL sau dacă nu există deja un grup de lucru pe acel

propune subiecte pentru sesiunile de tipul RBL DEAL TALK în

expertiză.

domeniu, poți să-ți asumi leadershipul unui astfel de grup,

care pot ridica probleme de care se lovesc, iar participanții îi

colaborând cu responsabilul de politici publice din echipa

vor ajuta cu soluții.

POȚI MODERA EVENIMENTE RBL

DE CE: Primești vizibilitate în cadrul comunității RBL și
membrii te asociază că deții expertiză într-un anumit

executivă și cu boardul RBL.
DE CE: Primești răspuns rapid la problemele tale.

domeniu.

CINE: MEMBRII

CINE: MEMBRII

PARTICIPI LA EVENIMENTELE DE PREZENTARE A RBL

FACEM ROMÂNIA O ȚARĂ MAI BUNĂ PRIN
PROIECTE

DE CE: Ai acces la informații și proiecte legislative înainte să
fie lansate în dezbatere publică, contribui la imaginea RBL în
relația cu autoritățile, cu alte organizații de business și cu
presa.

CUM: Prezinți cine ești, ce faci și care este experiența ta de
CINE: MEMBRII

membru la evenimentele de prezentare a RBL către lideri din
business interesați să ni se alăture (Open Hours) și

REPREZENTAREA RBL ÎN PLATFORME DE COLABORARE
CUM: Poți reprezenta RBL în platforme de colaborare a
mediului de afaceri (ex. CDR).
DE CE: Pui pe agendă temele de politici publice cu impact
asupra afacerii tale și contribui la formularea punctului de
vedere pe aceste teme și ai acces la informații despre agenda
mediului de business în domeniile tale de interes.
CINE: MEMBRII

proaspeților membri (Induction).
DE CE: Te asociezi cu RBL și oamenii de business află despre
tine și organizația ta.
CINE: MEMBRII

PRIMEȘTI LIVRABILE DIN PROIECTE CU DISCOUNT
CUM: Membrii RBL au discount de 70% la achiziția raportului
complet Insights PulseZ, ediția 2, prin care aflăm ce vor, ce fac
și cum gândesc reprezentanții generației Z. Membrii au parte
de un discount considerabil și la alte livrabile, pe măsură ce
acestea vor fi disponibile.
DE CE: Cu doar 300 euro primești acces la un raport de analiză
cu peste 65 pagini de informații și date care să te sprijine să
iei decizii. Am surprins atât aspecte legate de
comportamentul de consum al tinerilor, informații cu privire la
angajabilitate și employer branding, interese, dorințe, aspirații
și multe altele.
CINE: MEMBRII

Beneficii suplimentare - anul 4
FACEM ROMÂNIA O ȚARĂ MAI BUNĂ PRIN
PROIECTE

DEZVOLTĂM COEZIUNEA GRUPULUI PRIN
NETWORKING LA NIVEL ÎNALT

SPRIJINIM DEZVOLTAREA MEMBRILOR PRIN
OPORTUNITĂȚI

PREȚ PREFERENȚIAL LA EVENIMENTELE PROIECTELOR

PARTICIPI/ ORGANIZEZI CINE PRIVATE

DISCOUNT LA RBL SUMMIT

CUM: De fiecare dată când proiectele RBL organizează

CUM: Când ești de 4 ani în comunitatea RBL ai avut ocazia să

CUM: Ne bucurăm să te avem alături în comunitatea RBL pe

anumite evenimente, membrii RBL au acces la un discount la
achiziția unui bilet.
DE CE: Poți participa la evenimente de interes pentru tine din
jurul comunității RBL.
CINE: MEMBRII

te cunoști bine cu anumiți membri, motiv pentru care ne dorim
să celebrăm relațiile create între membrii cu cine private la ei

termen lung, motiv pentru care benefiezi de 15% discount din
biletul de membru la RBL Summit.

acasă.

*Discountul este aplicabil unui singur bilet.

DE CE: Celebrezi relațiile construite în cadrul comunității.

DE CE: Poți participa la evenimente de interes pentru tine din

CINE: MEMBRII

jurul comunității RBL la preț preferențial.
CINE: MEMBRII
PROMOVARE ÎN COMUNICAREA RBL
CUM: În momentul în care începe al 4-lea an de membership,
vom activa următoarele beneficii: adăugăm logo, text și link
pe rbls.ro, postăm o știre în newsletter în categoria NEWS
FROM MEMBERS, publicăm un testimonial text de susținere a
RBL în social media, adăugăm logo în postarea de final de an în
social media, alături de toți partenerii RBL din acel an.
DE CE: Ne mândrim cu membrii RBL care sunt alături de noi de
mult timp și ne dorim să-i promovăm.
CINE: MEMBRII

