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Gratis iværksættermedlemskab 
hos Dansk Erhverv 
 

 

Et Iværksættermedlemskab hos Dansk Erhverv giver din virksomhed en stærk, kompe-

tent og pålidelig sparringspartner. Dansk Erhverv Iværksættermedlemskab giver nyere 

virksomheder gratis adgang til en række af Dansk Erhvervs services i fire kvartaler. Som 

gratis medlem af Dansk Erhverv kan iværksættervirksomheder få adgang til et værdi-

fuldt netværk. 

 

 

 

For at være omfattet af vores tilbud om gratis Iværksættermedlemskab skal virksomhe-

den: 

• 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 

 

 

Dansk Erhverv Iværksættermedlemskab: 

• 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 

 

 

Hvad sker der, når din virksomhed bliver medlem? 

Når vi har modtaget indmeldelsesskemaet, som du kan udfylde på www.danskerhverv.dk/Iva-

erksaetter eller få tilsendt, registrerer vi din virksomhed med CVR-nummer og kontaktoplys-

ninger. Herudover registrerer vi eventuelle medarbejdere, 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, og herefter kan du kontakte 

os, så ofte du ønsker. Tjek jævnligt arrangementskalenderen på vores hjemmeside for at få 

overblik over alt det relevante, der sker hos Dansk Erhverv for Iværksættere. Du kan også 

registrere dig på vores hjemmeside til at abonnere på de emner og nyheder, der interesserer 

dig.  

 

Medlemskabet kan bruges af alle medarbejdere i virksomheden, så jo flere I får oprettet som 

abonnenter på vores services, jo større bliver værdien af jeres medlemskab. 
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Hvad sker der, når Iværksættermedlemskabet udløber? 

Iværksættermedlemskabet er gratis i de første fire løbende kvartaler efter indmeldelsen. I 

tredje kvartal vil virksomheden blive kontaktet på mail med henblik på beslutning om, hvilken 

type medlemskab, der ønskes at fortsætte med. Modtager Dansk Erhverv ikke anden infor-

mation, vil virksomheden efter iværksættermedlemskabets udløb overgå til betalende Full-

service medlem under gældende vilkår.  

 

 

Vilkår for gratis Iværksættermedlemskab 

Iværksættermedlemskabet kan til en hver tid opsiges med én måneds varsel i løbet af de før-

ste fire gratis kvartaler. 

 

Tilbud om gratis Iværksættermedlemskab i fire kvartaler gælder for nye indmeldelser og ikke 

for eksisterende medlemmer. 

 

 

Dansk Erhvervs kontingentregulativ kan læses 
og downloades på www.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. 
 

 

DANSK ERHVERV 

Børsen 

1217 København K 

 

www.danskerhverv.dk 

info@danskerhverv.dk 

T. + 45 3374 6000 


