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DANSK ERHVERV

Forord
Iværksættere og vækstvirksomheder er fremtidens virksomheder. I Dansk Erhverv
har vi store forventninger til, at mange virksomheder over de næste par år vil ruske
op i markedet, vokse sig store og skabe de jobs, som Danmark skal leve af i
fremtiden.
Vi véd, at al begyndelse kan være svær, og at selv den bedste startup kan have
behov for assistance til at sætte gang i virksomhedens vækst. Stærke
partnerskaber er vigtige, når man skal udvikle en vækstvirksomhed. Som
medlem af Dansk Erhverv bliver jeres virksomhed en del af en
erhvervsorganisation med vækstambitioner – både på egne og på vores
medlemmers vegne.
Dansk Erhverv hjælper dagligt vores medlemmer med konkrete udfordringer; det
kan f.eks. være hurtig afklaring, eller en politisk indsats for at forstå eller få
ændret på uhensigtsmæssig lovgivning.
I Dansk Erhverv er vi klar til at byde jeres virksomhed velkommen med et stærkt
team af rådgivere og fageksperter, hvor vi lægger vægt på individuel rådgivning. I
kan altid kontakte os om både stort og småt.
Vi glæder os til at støtte jeres væksteventyr.

Brian Mikkelsen

Adm. direktør
Dansk Erhverv
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Gratis
Iværksættermedlemskab
Dansk Erhvervs Iværksættermedlemskab giver nyere virksomheder
gratis adgang til en række Dansk Erhverv services i fire kvartaler. Som
gratis medlem af Dansk Erhverv kan iværksættere få værdifuld
rådgivning og udvide virksomhedens netværk.
For at blive omfattet af det gratis iværksættermedlemskab skal virksomheden:
•
•
•
•

Maksimalt have eksisteret i 5 år
Have et unikt CVR-nummer og ikke være en del af en koncern
Være majoritetsejet- og drevet af den daglige ledelse
Ikke være omfattet af- eller have tiltrådt en overenskomst

Som iværksættermedlem får virksomheden bl.a. invitationer til netværksevents,
gratis adgang til Dansk Erhverv kurser for virksomhedens medarbejdere og hjælp
til at gennemskue generelle udfordringer. Medlemskabet giver også adgang til
kontante fordele og rabatter hos en række Dansk Erhverv samarbejdspartnere.
Hvis man som virksomhed ønsker individuel juridisk rådgivning, adgang til vores
barselsfond eller allerede er omfattet af overenskomster, skal man vælge et
Dansk Erhverv FullService- eller et Dansk Erhverv Arbejdsgivermedlemskab. Det
gratis Iværksættermedlemskab kan til enhver tid opgraderes til enten FullServiceeller Arbejdsgivermedlemskab under gældende vilkår og priser.
Du kan læse mere om FullService- og Arbejdsgivermedlemskab på Dansk
Erhvervs hjemmeside eller på siden overfor.
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Vi hjælper din virksomhed i
jagten på vækstkapital
Dansk Erhverv hjælper jeres virksomhed med at skabe overblik over
finansieringsmuligheder og vi kan etablere kontakt til investorer,
låneudbydere og til alternative finansieringsformer, som jeres virksomhed
måske endnu ikke har overvejet.
Der bliver løbende holdt events for Dansk Erhvervs Iværksættermedlemmer om
adgang til kapital. Det gælder både konkrete netværksmøder med investorer, oplæg
fra andre iværksættere om hvordan de har finansieret deres virksomhed og kurser
om hvad man bør forberede inden mødet med en bank. Vi vil sikre, at jeres
virksomhed er bedst muligt klædt på.

Lad investorerne finde jer

Som Iværksættermedlem af Dansk Erhverv er det muligt at afgive informationer om
virksomhedens forretning og kapitalbehov, som Dansk Erhverv derefter kan dele
med vores netværk af investorer. Det øger virksomhedens muligheder for at blive
opdaget og kontaktet af potentielle investorer fra Danmark og udlandet.
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Rådgivning
Når man som virksomhed begynder at vækste, er der en masse forhold,
der skal tages hensyn til.
Som Iværksættermedlem af Dansk Erhverv får man adgang til en lang række
forskellige skabeloner til kontrakter for f.eks. ansættelse og ejerskabsforhold.
Hvis man får behov for adgang til Dansk Erhvervs juridiske Hotline, skal man
opgradere til FullService- eller Arbejdsgivermedlemskabet, hvortil der betales
kontingent. De pågældende betalingsmedlemskaber giver også adgang til
individuel rådgivning i personalejura, bl.a. om ansættelse af medarbejdere,
forhold vedrørende barsel, arbejdsmiljø, erhvervsjura m.v.
Afløn dine medarbejdere med aktier
At kunne tilbyde udvalgte medarbejdere medejerskab af virksomheden, kan
bidrage til at gøre rekrutteringen af højtkvalificerede medarbejdere nemmere, når
dét at konkurrere på løn ikke er en mulighed. Dansk Erhverv tilbyder
standardkontrakter for medarbejderaktier og kan guide i retningen af vores
kompetente samarbejdspartnere, der for en favorabel pris kan tilbyde opsætning af
et warrantprogram for jeres virksomhed.
Tryghed ved retssager
Et FullService- eller Arbejdsgivermedlemskab giver adgang til
advokatbistand om personalejura, hvis en sag går i hårdknude og ender i
retten, hvis man har fulgt Dansk Erhvervs rådgivning.
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Salg og eksport
Skal man bruge en kontrakt, hvis man vil indgå partnerskab med en
blogger? Og hvordan finder man en distributør i Frankrig? Få rådgivning
til virksomhedens salgsstrategi fra Dansk Erhverv.
Medlemmer kan altid bruge vores erhvervsjuridiske standardkontrakter om f.eks.
købe- og salgsbetingelser m.v. FullService- eller Arbejdsgivermedlemmer har
også mulighed for at få tilpasset aftalerne til virksomhedens individuelle behov.

Når virksomheden skal vækste i udlandet

Dansk Erhverv har detaljerede vejledninger om, hvordan man bedst kan udnytte
EU’s over 50 frihandelsaftaler med lande uden for Europa. Det omfatter f.eks.
informationer om told, eksport- og importprocedurer. Vi holder løbende vores
medlemmer orienteret om mulighederne for at deltage i danske erhvervsfremstød
og i Dansk Erhvervs studieture til relevante eksportmarkeder.

Styrk internationaliseringen med en agentaftale

Hos Dansk Erhverv får I adgang til en stor database med salgs- og indkøbsagenter i
de fleste EU-lande og USA. I kan, mod et mindre gebyr, annoncere efter en agent
eller distributør. At indgå partnerskab med en lokal agent kan være en god måde at
få afsat sine varer i udlandet, hvis din virksomhed endnu ikke har ressourcer til at
åbne eget kontor i udlandet. Dansk Erhverv tilbyder også standardkontrakter og
distributør- og agentaftaler.

Det offentlige som kunde

Det offentlige udbyder en lang række opgaver, også til mindre virksomheder, men
udbud kan være en jungle at navigere i. Dansk Erhverv tilbyder kurser og
information om, hvordan mindre virksomheder også kan byde på opgaver fra det
offentlige.
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Kurser, seminarer og
businessbriefs
Dansk Erhverv tilbyder en lang række kurser, seminarer og businessbriefs, der
styrker specifikke kompetencer hos medarbejderne. Dansk Erhvervs kurser kan
således bl.a. opkvalificere jer og jeres medarbejdere inden for HR, marketing og
ledelse, samt opdatere på ny lovgivning, herunder på GDPR og betalingsloven.

Udpluk af kurser og events
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•

Hvordan kommer du i gang med at sælge
dine produkter online i Kina?

•

Markedsføring på de sociale medier - overblik over
reglerne for markedsføring på sociale medier samt
samarbejder med bloggere

•

Få styr på dine salgs- og leveringsbetingelser

•

Den nye ferielov - overblik over reglerne for det
nye feriesystem

•

Søg kapital fra EU

•

Datadrevet iværksætteri – få adgang til offentlige data
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Events og netværk
Som Iværksættermedlem bliver man løbende inviteret til events og konferencer i den smukke Børsbygning, som danner rammerne for mange større
arrangementer, der sætter fokus på relevante erhvervspolitiske dagsordner.
Vi afholder på tilsvarende vis events og konferencer i Vestdanmark.
Vi inviterer ofte Dansk Erhvervs medlemmer til at tale til vores arrangementer og
events. Vores arrangementer giver mulighed for at blive inspireret af andre
virksomheder, skabe netværk og måske endda etablere nye partnerskaber.
Dansk Erhverv har også en række brancheforeninger og netværk, hvor jeres virksomhed har mulighed for at påvirke Dansk Erhvervs politiske dagsorden for jeres
branche.

Dansk Erhverv har et
tæt samarbejde med
vores mange brancheforeninger. Det
gælder blandt andet:
• IT-Branchen
• DVCA - Dansk Ventureog Kapitafondsforening
• FSR – Danske Revisorer
• Design Denmark
• Kreativitet og
kommunikation

Foto: Carsten Lundager
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Virksomhedens stemme over
for politikere og medier
Det kan være svært at råbe politikerne op, hvis man er en lille virksomhed.
Sammen med Dansk Erhverv kan det være lettere at få taletid.
Dansk Erhverv varetager iværksætteres interesser i vores daglige kommunikation
med politikere og embedsmænd. Vi varetager endvidere virksomhedernes
interesser i sager der vedrører EU-lovgivning fra vores kontor i Bruxelles.
I Dansk Erhvervs arbejde med at forbedre vilkårene for iværksættere og
erhvervslivet generelt, bidrager vi dagligt til mediedebatten. Det gør vi ofte i
samarbejde med vores medlemsvirksomheder, hvilke kan give en platform for
at fortælle jeres virksomheds historie.

Sammen med Dansk Erhverv, kan det være mere
enkelt at få politikere og lovgivere i tale.
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Medlemsfordele
•

Standardkontrakter for bl.a. ansættelse og medarbejderaktier

•

Eksport- og importprocedurer

•

Adgang til database med salgs- og indkøbsagenter i EU-lande og USA

•

Netværk til andre iværksættere og øvrige medlemsvirksomheder

•

Faglige kurser om bl.a. marketing, HR og ny lovgivning

•

Politisk interessevaretagelse

•

Kontakt til danske og udenlandske investorer

•

Overblik over finansieringsmuligheder

•

Advokatbistand og rådgivning inden for HR og personalejura (FullServiceog Arbejdsgivermedlemskab)

•

Medlemskab af vores billige barselsfond (forudsætter
arbejdsgivermedlemskab).
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Kontakt os
Dansk Erhverv arbejder intensivt for at sikre gode vilkår for iværksættere og
vækstvirksomheder. Det gør vi både ved rådgivning om specifikke udfordringer og
ved politisk interessevaretagelse. Du skal være velkommen til at tage kontakt for
mere information om Dansk Erhvervs arbejde for iværksættere og
vækstvirksomheder.

Jasmina Pless

Chefkonsulent for iværksætterpolitik
jpl@danskerhverv.dk
T. 29242234

Kontingent
I Dansk Erhverv er vi klar til at byde jer velkommen som medlem. Dansk Erhverv
tilbyder tre forskellige medlemskaber, hhv. Basismedlemskab, FullService- eller
Arbejdsgivermedlemskab. De tre medlemskaber passer hver for sig til den
virkelighed, jeres virksomhed befinder sig i. Der betales kontingent i henhold til
antal medarbejdere og den årlige lønsum, oven på et minimumskontingent. For
konkret beregning af prisen for jeres medlemskab kan du kontakte:

Jesper Juul-Jensen

Salgschef
jjj@danskerhverv.dk
T. 3374 6100 / 2223 6364
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DANSK ERHVERV
Børsen
1217 København K

www.danskerhverv.dk
info@danskerhverv.dk
T. + 45 3374 6000

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for
fremtidens erhvervsliv.
Vi repræsenterer flere end 15.300 virksomheder og over 100 brancheforeninger.
Vores mission er at fremme konkurrencekraft hos vores medlemmer
i en globaliseret økonomi.

