PROCEDURA PRZYZNANIA DRZEWKA FIRMA RODZINNA
Przez Firmę Rodzinną rozumiemy działalność gospodarczą prowadzoną w dowolnej formie
prawnej, w której członkowie rodziny sprawują przynajmniej 2 funkcje w obszarach:
własność, nadzór, zarządzenie, praca.
Znak Drzewko Firma Rodzinna może być używany przez Firmę Rodzinną, która:
- świadczy usługi lub sprzedaje produkty wysokiej jakości
- znajduje się w dobrej kondycji finansowej
- dba o swój zespół
- planuje swoją przyszłość na pokolenia
PROCEDURA PRZYZNANIA DRZEWKA:
1) Zgłoszenie firmy przez stronę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wszystkie
dane są obowiązkowe - jeżeli ktoś nie wypełni danych powinien zostać zawrócony i
skierowany do zaznaczonego na czerwono pola i poproszony o jego wypełnienie) oraz
wstępne oznaczenie firmy na mapie (jeszcze nieaktywne). Do firmy wysyłany jest
automatycznie komunikat z informacją, że pojawi się na liście firm rodzinnych w momencie
odesłania podpisanego Regulaminu używania drzewka.
2) Otrzymanie maila potwierdzającego wypełnienie formularza. W mailu załączony jest
regulamin, który firma powinna podpisać i odesłać do Fundacji w formie skanu lub oryginału
(pocztą). W regulaminie jest zgoda na kontakt z Fundacją dostosowana do RODO.
•
•
•
•

Jeżeli firma nie skontaktuje się z Fundacją w ciągu 7 dni, wysyłany jest mail
przypominający;
Jeżeli nadal nie ma kontaktu ze strony firmy, wykonujemy telefon z pytaniem czy jest
jakiś problem i czy możemy jakoś pomóc;
Jeżeli nadal nie ma kontaktu, firma nie pojawia się na mapie i nie otrzymuje drzewka.
Wysyłany jest tylko biuletyn w formie papierowej z notatką, że Fundacja czeka na
podpisany Regulamin;
Jeżeli nadal nie ma kontaktu- usuwamy zgłoszenie firmy, informując ją o tym
mailowo;

3) Podpisany regulamin dociera do Fundacji - w tym momencie sprawdzamy firmę w
wywiadowni gospodarczej i zapisujemy na dysku raport o firmie
4) Po pozytywnej weryfikacji w wywiadowni gospodarczej zostaje wysłana zgoda na
wykorzystanie logo drzewka firma rodzinna wraz z plikiem zawierającym logo w różnych
formatach, CI drzewka wraz z przykładami jego zastosowania oraz prośba, aby firma
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przesłała na adres biuro@ffr.pl przykłady jak sama wykorzystała drzewko. Dodatkowo firma
dostaje od nas informację, że znalazła się w gronie firm rodzinnych z drzewkiem i otrzymuje
w prezencie swój raport z wywiadowni gospodarczej z życzeniami dalszych sukcesów i wielu
dobrych niespodzianek w życiu przedsiębiorcy.
5) Firma zostaje dołączona do bazy e-mailingowej oraz do bazy wysyłkowej biuletynu
6) Nazwa firmy wraz z logiem zostaje opublikowana w biuletynie

Fundacja Firmy Rodzinne dla firm rodzinnych www.ffr.pl

