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DANSK ERHVERV MEDLEMSKAB

Basis



Basis
medlemskab

Et Dansk Erhverv Basismedlemskab giver din virksomhed en stærk,  
kom petent og pålidelig sparringspartner. Dansk Erhverv Basismedlemskab 
er relevant for de virksomheder, der alene søger Dansk Erhvervs netværks
platform, adgang til Dansk Erhvervs Hotline, kurser, seminarer og events, 
adgang til vores informationsstrømme samt adgang til Dansk Erhvervs 
medlems for dels program.

Hvis man som virksomhed ønsker dybdegående, individuel rådgivning eller  
overenskomstdækning, bør man vælge et Dansk Erhverv Full-Service eller 
Arbejdsgivermedlemskab. Man kan til enhver tid opgradere sit medlemskab fra 
Basis til Full-Service eller Arbejdsgiver.

En række brancheforeninger tilbyder automatisk basismedlemskab af Dansk 
Erhverv til deres medlemmer.

Dansk Erhverv Basismedlemskab:
• Politisk interessevaretagelse
• Hotline rådgivning 
• Internationale forhold
• Kontante medlemsfordele
• Medlemsinformation i nyhedsbreve og magasin
• Kurser og events.



”Vidste du, at en retssag hurtigt koster 
din virksomhed 50.000 kroner i salær 
til egen advokat? Som Full-Service  
– eller Arbejdsgivermedlem betaler 
du via dit kontingent for bistand 
fra Dansk Erhvervs specialiserede 
ansættelsesretlige advokater

Hvad sker der, når din virksomhed bliver medlem?
Når vi har modtaget dit indmeldelsesskema – som du kan udfylde på  
www.danskerhverv.dk eller få tilsendt – registrerer vi din virksomhed med  
CVR-nummer og kontaktoplysninger. Herudover registrerer vi de centrale  
beslutningstagere, du har bedt os om at optegne, og vi får din virksomhed placeret 
i det relevante marked og i den eller de brancheforeninger, du eventuelt har ønsket 
medlemskab af.  

Når alle virksomhedsdata er registreret, får du et velkomstbrev fra os, og herefter 
kan du kontakte os, så ofte du ønsker. Tjek jævnligt arrangementskalenderen på 
vores hjemmeside for at få overblik over alt det, der sker hos Dansk Erhverv og på 
vores kontorer i Aarhus, Aalborg, Odense og Aabenraa. Du kan også registrere dig 
på vores hjemmeside til at abonnere på de emner og nyheder, der interesserer dig.

Medlemskabet er for alle ledende medarbejdere i virksomheden, så jo flere I får 
oprettet som abonnenter på vores services, jo større bliver værdien af jeres med-
lemskab. Vores aktive medlemmer er glade medlemmer.

Økonomi i medlemskabet
Kontingentet afhænger af din virksomheds lønsum og antal ansatte.

Som Basismedlem betaler du i 2019 et årligt grundkontingent på 9.080 kr. med 
tillæg af 0,15% af den kontingentpligtige lønsum. Beløbene er ekskl. moms.

Vi indhenter data på din virksomhed og tilpasser dit kontingent i forhold til vækst 
eller nedgang i antal ansatte og lønsum én gang årligt, primo januar.

Dansk Erhvervs kontingentregulativ kan læses og 
downloades på www.danskerhverv.dk »


