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Stærke partnerskaber 

skaber vækst 

 
Iværksættere er fremtidens store virksomheder.  
 
I Dansk Erhverv har vi 18.000 medlemmer. Mange af dem er i dag store virksom-
heder, men vi er i lige så høj grad en organisation for nye og små virksomheder.  
 
Vi ved, at al begyndelse kan være svær, og at selv den bedste iværksætter kan 
have behov for assistance til at sætte gang i virksomhedens vækst. Stærke part-
nerskaber er vigtige, når man skal udvikle en vækstvirksomhed. Som medlem af 
Dansk Erhverv kan små og nye virksomheder blive en del af en erhvervsorgani-
sation med vækstambitioner.  
 
Vi vil gerne hjælpe iværksættere godt på vej. Derfor tilbyder Dansk Erhverv et 
særligt Iværksættermedlemskab, hvor din virksomhed kan være medlem gratis i 
ét år.  
 
Vi glæder os til at hjælpe med vækstrejsen. 
 
 
 
 
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 værdifulde værktøjer 
og udvide virksomhedens netværk. 
  
Dansk Erhverv Iværksættermedlemskab giver virksomheden:  

• Adgang til netværk og sparring 
• Invitationer til events 
• Adgang til gratis kurser for virksomhedens medarbejdere 
• Adgang til Dansk Erhvervs standardkontrakter  
• Politisk interessevaretagelse 
• Medlemsinformation og analyser 
• Rabatter og medlemsfordele 

 
Hvis man som virksomhed ønsker juridisk rådgivning, adgang til vores barsels-
fond eller allerede er omfattet af overenskomster, skal man vælge et af Dansk 
Erhvervs almindelige medlemskaber som Basis-, Full-Service- eller et Dansk Er-
hverv Arbejdsgivermedlemskab.  
 
Du kan læse mere om Dansk Erhvervs medlemskaber med rådgivning på Dansk 
Erhvervs hjemmeside. 
 
 

https://www.danskerhverv.dk/Medlemskab-og-netvaerk/
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Vilkår for 

Iværksættermedlemskab 

Et Iværksættermedlemskab hos Dansk Erhverv giver din virksomhed en 
stærk, kompetent og pålidelig sparringspartner.  

 
For at være omfattet af Dansk Erhvervs tilbud om gratis Iværksættermedlem-
skab skal virksomheden:  

• Maksimalt have eksisteret i 5 år  
• Have et unikt CVR-nummer og ikke være en del af en koncern  
• Virksomhedens stiftere skal være en del af den daglige drift  
• Ikke være omfattet af- eller have tiltrådt en overenskomst 

 
Iværksættermedlemskabet kan til en hver tid opsiges med én måneds varsel i 
løbet af de første fire gratis kvartaler.  
 
Læs alle vilkår for iværksættermedlemskabet på Dansk Erhvervs hjemmeside. 
 
 
 

https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/12-medlemskab-og-netvark/medlemskab/ivarksaettermedlemskab-vilkar-marts-2021.pdf
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Events og netværk 

 
Mød mulige samarbejdspartnere og bliv opdateret på nye tendenser. 
 
 
Som Iværksættermedlem bliver du løbende inviteret til events og konferencer-
hos Dansk Erhverv, hvor den gamle Børsbygning danner ramme for mange ar-
rangementer. Vi afholder på tilsvarende vis events og konferencer i Vestdan-
mark og online. Vores arrangementer giver mulighed for at blive inspireret af an-
dre virksomheder, skabe netværk og måske endda etablere nye partnerskaber. 
 
Dansk Erhverv tilbyder også en lang række kurser og seminarer for virksomhe-
dens ledelse og ansatte. Det kan styrke medarbejdernes specifikke kompeten-
cer. Dansk Erhvervs kurser kan bl.a. opkvalificere virksomheden inden for HR, 
marketing og ledelse, samt opdatere på ny lovgivning, herunder på GDPR og be-
talingsloven. 
 
 
 

 

 
Udpluk af events 
 

• 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 blog-

gere 
 

• Få styr på dine salgs- og leveringsbetingelser 

 

• GDPR – få overblik over opdaterede regler 
 

• Søg kapital fra EU 

 

• Datadrevet iværksætteri – få adgang til offentlige data 
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Medlemsrabatter og 

nyhedsbreve 

Dansk Erhverv sørger for at holde virksomheden opdateret på nye mulighe-
der og ny lovgivning via vores nyhedsbreve. Som medlem af Dansk Erhverv 
har virksomheden også adgang til en række forskellige medlemsrabatter.  

Dansk Erhverv tilbyder en række nyhedsbreve indenfor specifikke emner, så-
som E-handel, erhvervsjura, fødevarer og digitalisering. Virksomheden og virk-
somhedens medarbejdere har mulighed for frit at tilmelde sig de specifikke ny-
heder, som har jeres interesse.  
 
Medlemmer af Dansk Erhverv modtager også medlemsrabatter hos vores sam-
arbejdspartnere. Det gælder bl.a. forsikring og pension, inkasso, brændstof, be-
talingssystemer, Fitness og internet og telefoni. Se hele listen på Dansk Er-
hvervs hjemmeside. 
 

https://www.danskerhverv.dk/Medlemskab-og-netvaerk/medlemsrabatter/
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Standardkontrakter  

 

Som iværksættermedlem har virksomheden gratis adgang til Dansk Er-
hvervs mange standardkontrakter og online værktøjer.  

 
Standardkontrakter 
Virksomheden kan frit benytte Dansk Erhvervs store samling af standardkon-
trakter, som kan findes via virksomhedens login på Dansk Erhvervs hjemmeside. 
Her er det bl.a. muligt at finde standardkontrakter for ansættelser, distributør-
aftaler, køb- og salgsaftaler og agentaftaler.  
 
Gode råd om 
På Dansk Erhvervs hjemmeside får du også adgang til vejledninger om bl.a. an-
sættelse i nystartede virksomheder, arbejdsgiveransvar, persondata, sygefra-
værssamtaler og klagehåndtering.  
 
Beregner  
Dansk Erhverv tilbyder også vores iværksættermedlemmer at kunne benytte en 
række online-beregningsmodeller om bl.a. renter ved forsinket betaling, syge-
fravær og opsigelsesvarsel.  
 
Se alle standardkontrakter og værktøjer på Dansk Erhverv hjemmeside. 

https://www.danskerhverv.dk/Ivaerksaetter/vaerktojskasse/
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Eksport- og 

importfremstød 

Overvejer du at indgå i et partnerskab med en udenlandsk virksomhed? 
Hvordan finder man en distributør i Frankrig? Få invitationer til Dansk Er-
hvervs import- og eksportfremstød som vi udbyder i samarbejde med f.eks. 
Udenrigsministeriet. 
 
 
Dansk Erhverv afholder løbende fysiske- samt digitale erhvervsfremstød til 
lande både indenfor og udenfor EU´s grænser. Typisk sker det i samarbejde 
med Udenrigsministeriets støttepuljer, så deltagerbetalingen reduceres mest 
muligt for virksomhederne.  
 
Når virksomheden skal til udlandet 
Dansk Erhverv hjælper virksomheder med, hvordan de bedst kan udnytte EU’s 
over 50 frihandelsaftaler med lande uden for Europa. Vi holder løbende vores 
medlemmer orienteret om mulighederne for at deltage i danske erhvervsfrem-
stød og i Dansk Erhvervs studieture til relevante eksportmarkeder. 
 
Når virksomheden skal importere 
Hos Dansk Erhverv ved vi at Danmark er en handelsnation, og at import derfor 
er vigtigt for mange virksomheder. At indgå partnerskaber direkte med en lokal 
producent kan sikre bedre og billigere produkter til din virksomhed. Her er 
Dansk Erhvervs importfremstød en god mulighed hvis din virksomhed endnu 
ikke har ressourcer til at åbne eget kontor i udlandet.  
 
 
Se nærmere om mulighederne på Dansk Erhvervs hjemmeside. 

https://www.danskerhverv.dk/radgivning/eksport/
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Virksomhedernes 

politiske stemme  

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 iværksætternes interesser i vores daglige kommunika-
tion med politikere og offentlige organisationer. Vi varetager også virksomhe-
dernes interesser i sager der vedrører EU-lovgivning fra vores kontor i Bruxelles. 
 
Derudover bidrager vi dagligt til mediedebatten. Det gør vi ofte i samarbejde 
med vores medlemsvirksomheder, hvilke kan give vores medlemmer en platform 
for at belyse om en konkret udfordring. Som fast høringspart i en lang række 
politiske sager er Dansk Erhverv en aktiv og vigtig interessent i det politiske 
landskab. Med 18.000 medlemsvirksomheder taler vi på vegne af en stor del af 
dansk erhvervsliv.  
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Tag kontakt 

 

I Dansk Erhverv sidder vi altid klar til at tale med dig om din virksomheds 
behov og fortælle om vores forskellige former for medlemskaber. 

 
I Dansk Erhverv arbejder vi intensivt for gode vilkår for iværksættere og vækst-
virksomheder.  Du er altid velkommen til at tage kontakt for nærmere informa-
tion om både Dansk Erhvervs politiske arbejde for at sikre bedre vilkår for 
iværksættere i Danmark, eller hvis du ønsker at høre nærmere om Dansk Er-
hvervs iværksættermedlemskab: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Dansk Erhvervs tilbyder desuden tre medlemskaber, som inkluderer adgang til 
juridisk rådgivning, hhv. Basismedlemskab, FullService- eller Arbejdsgivermed-
lemskab. Der betales kontingent i henhold til antal medarbejdere og den årlige 
lønsum, oven på et minimumskontingent. For nærmere information om Dansk 
Erhvervs forskellige medlemskaber og konkret beregning af prisen for medlem-
skab, kan du kontakte: 
 

Jasmina Pless 
Chefkonsulent for iværksætterpolitik  
jpl@danskerhverv.dk  
2924 2234 
 

Jesper Juul-Jensen  
Salgschef  
jjj@danskerhverv.dk  
3374 6100 / 2223 6364 

mailto:jpl@danskerhverv.dk
mailto:jjj@danskerhverv.dk


  

  

  

   

 

 

Vi handler på vegne af vores medlemmer 
I Dansk Erhverv handler vi hver dag på vegne af  
18.000 medlemsvirksomheder og flere end 100 
brancheforeninger. Vi er erhvervsorganisation og 
arbejdsgiverforening for et af verdens mest  
handlekraftige erhvervsliv.  
 
Vi tilbyder rådgivning inden for medarbejder- og 
virksomhedsforhold og politisk gennemslagskraft.  
Vores indsatser bygger på medlemmernes aktive 
deltagelse i netværk og udvalg.  
 
I Dansk Erhverv arbejder vi hver dag for, at Danmark  
bliver verdens bedste land at drive virksomhed i. Til gavn 
for arbejdspladser, velstand og Danmark i fremgang.  
 
Vi arbejder for et Danmark med sammenhængskraft  
og handlekraft. 

 


