fremtiden starter her...

DANSK ERHVERV MEDLEMSKAB

BASIS
Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og
arbejdsgiverforening for fremtidens erhvervsliv.
Vi repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og
brancher. Vores mission er at fremme konkurrencekraft
hos vores medlemmer i en globaliseret økonomi.

Kontakt
Har du spørgsmål om Dansk Erhverv medlemskab, kan du
kontakte salgschef Jesper Juul-Jensen på tlf.: +45 3374 6100
eller på e-mail: jjj@danskerhverv.dk.

DANSK ERHVERV
BØRSEN
1217 KØBENHAVN K
T. +45 3374 6000
F. +45 3374 6080
WWW.DANSKERHVERV.DK
INFO@DANSKERHVERV.DK

basis
medlem
Hvad sker der, når din virksomhed bliver medlem?

Dansk Erhverv Basis
medlemskab
Et Dansk Erhverv Basismedlemskab giver din virksomhed en stærk,
kompetent og pålidelig sparringspartner.

Et Dansk Erhverv Basismedlemskab er først og fremmest relevant for de virksomheder, der ikke ønsker adgang til dybdegående, individuel rådgivning eller til
overenskomstdækning. Dansk Erhverv Basismedlemskab er dermed relevant for
de virksomheder, der alene søger Dansk Erhvervs netværksplatform, adgang til
Dansk Erhvervs kurser, seminarer og events, adgang til vores informationsstrømme,
samt adgang til Dansk Erhvervs medlemsfordelsprogram.

Når vi har modtaget dit indmeldelsesskema – som du kan udfylde på vores web eller
få tilsendt pr. mail eller brev – 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 dokumenteret, får du et velkomstbrev fra os og herefter
kan du kontakte os, så ofte du ønsker. Tjek jævnligt arrangementskalenderen 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 web og abonnere
på de emner og nyheder, der interesserer dig.
Medlemskabet er for alle ledende medarbejdere på virksomheden, så jo flere I får
oprettet som abonnenter på vores ydelser, jo større bliver værdien af jeres medlemskab. Vores aktive medlemmer er glade medlemmer.

Økonomi i medlemskabet
En række brancheforeninger tilbyder automatisk basismedlemskab af Dansk
Erhverv til deres medlemmer.
Hvis man som virksomhed ønsker dybdegående, individuel rådgivning, bør man
vælge et Dansk Erhverv Full-Service eller Dansk Erhverv Arbejdsgivermedlemskab.
Man kan til enhver tid opgradere sit medlemskab fra Basis til Full-Service eller Arbejdsgiver.

Kontingentet afhænger af din virksomheds lønsum og antal ansatte.
Som Basismedlem betaler du i 2017 0,15 % af din lønsum i kontingent, dog minimum kr. 8.650- pr. år. Kontingentet reduceres med et loft over lønsum/kontingent.
Beløbene er excl. moms.
Vi indhenter data på din virksomhed og tilpasser dit kontingent i forhold til vækst
eller fald i antal ansatte og lønsum én gang årligt primo januar.

DANSK ERHVERV BASIS MEDLEMSKAB:
·

POLITISK INTERESSEVARETAGELSE

·

HOTLINE RÅDGIVNING

·

INTERNATIONALE FORHOLD

·

KONTANTE MEDLEMSFORDELE

·

MEDLEMSINFORMATION I NYHEDSBREVE, MEDLEMSAVIS OG PJECER

·

KURSUS OG EVENTS.

»

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

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.
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