
UVÍTACÍ INFOBALÍČEK 
PRO ČLENA AČPD

Co potřebujete na začátek

Vítejte v Asociaci českého průmyslového designu! Stali jste se součástí komunity sdružující 
úspěšné firmy, které spojuje především schopnost využít kvalitní průmyslový design jako 
nástroj prosperity. A je toho mnohem víc, jak brzy zjistíte. Jsme rádi, že jste s námi.

Heslo do sekce pro členy na webu: ACPD_33 

Linky na sociální sítě asociace, abyste je mohli vy osobně i vaše firma začít sledovat a sdílet: 

 LinkedIn  https://www.linkedin.com/company/a%C4%8Dpd/
 Instagram  https://www.instagram.com/acpd_cz/
 Facebook  https://bit.ly/3Am7cPo

Logo Asociace a logo manuál: 

   https://www.acpd.cz/logo/

Profil vaší firmy na webu Asociace, pro jehož vytvoření je nutné zaslat následující podklady: 
 
 

 ―  Krátké představení společnosti v ideální délce 350 znaků včetně mezer
 ―  Online odkaz směřovaný na preferovaný web
 ―  Fotografii reprezentující společnost v rozlišení pro web (max. velikost do 3MB), 

doporučuje se zaslat fotografií více
 ―  Kontakt na vedení společnosti pro oficiální komunikaci
 ―  Kontakt společnosti pro běžnou komunikaci (administrativa, marketing apod.)
 ―  Odkazy na sociální sítě společnosti
 ―  Logo společnosti



Aby mohla Asociace plnit své cíle, potřebuje také vaši součinnost.

Povinnosti člena 

• Dodržovat stanovy AČPD
• Účastnit se osobních a online setkání členů Asociace
• Na svých webových stránkách uvést členství tímto způsobem (logo + text a aktivní odkaz) 

 

 
 
Jsme členy Asociace českého průmyslového designu. 
https://www.acpd.cz 
 

• Do patičky pro vlastní tiskové zprávy (základní info o firmě) a v promo materiálech 
všude tam, kde to dává smysl, přidat informaci o členství:   
 
Jsme členy Asociace českého průmyslového designu. 

• Členství v Asociaci zapojit do vlastní průběžné komunikace firmy, označovat Asociaci 
v příspěvcích na sociálních sítích atd.

• Dodávat podklady pro online komunikaci Asociace v daných termínech a požadovaném 
rozsahu na email: radka.jarosova@acpd.cz 
 
Info k požadovaným podkladům k nalezení zde: https://www.acpd.cz/podklady/ 

• Sdílet informace o aktuálním dění ve vaší společnosti (uvedení nových produktů, účast na 
veletrhu, změny ve vedení atd.) s vedením Asociace na email: radka.jarosova@acpd.cz

Příležitosti k zapojení se

• Každý z členů má rovnocennou příležitost se aktivně zapojit do jakéhokoliv okruhu činnosti 
Asociace a pomáhat naplňování společných misí

• Všem členům jsou zcela rovnocenně otevřeny možnosti prezentace značky jako například: 
účast na společných výstavách, v propagačních materiálech, na oborových akcích, 
konferencích a jiných příležitostech vytvořených na základě činnosti Asociace.

Cílem Asociace je podporovat průmyslový design jako nedílnou součást inovace a jako nástroj konkuren-
ceschopnosti, usilovat o užší spolupráci se státními a vzdělávacími institucemi, hájit zájmy a duševní práva 
svých členů. Asociace bude propagovat průmyslový design u široké veřejnosti a tím tak obnoví hrdost 
na české výrobce.


