Medlemskaber

- en del af fødevaredanmark

Medlemskaber

Medlemstyper

Politisk fødevareinteressevaretagelse i DK & EU
• Fødevarebranchens mærkesager
rejst i rette udvalg og forums
• Vagthund for fair behandling af
myndighederne
• Konkrete forslag til politikere
der skal sikre de bedste vilkår for
fødevarebranchen
• Ingen overenskomst
Netværk og nyheder
• Netværksmøder
• Nyheder og nyhedsbreve
• Information om nye regler,
lovgivning og initiativer i branchen
• Fødevaremagasinet hver måned
Medlemsfordele
• Samhandelsaftaler med kontante
medlemsfordele
• Netværk til SMV’s
samarbejdspartnere
• Erhvervsforsikring med branchens
stærkeste tilbud
• Adgang til intranettet med juridiske
dokumenter og skabeloner
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A

A

A

14.725,-

KR.

7.225,-

KR.

2.425,-

KR.

Pr. kvartal
Omsætning over kr. 50 mio.

Pr. kvartal
Omsætning over kr. 50 mio.

Pr. kvartal
Omsætning over kr. 3 mio.

B

B

B

12.725,-

KR.

5.225,-

KR.

Pr. kvartal
Omsætning kr. 5-50 mio.

Pr. kvartal
Omsætning kr. 5-50 mio.

C

C

7.725,-

KR.

KR.

995,-

Pr. kvartal
Omsætning kr. 1-3 mio.

4.725,-

KR.

Pr. kvartal
Omsætning under kr. 5 mio.

Pr. kvartal
Omsætning under kr. 5 mio.

Iværksætter-tilbud – Halv pris første år

Iværksætter-tilbud – Halv pris første år

Iværksætter-tilbud – Halv pris første år

Fødevarebranchens største
Marketingselskab CIBUS
med stort fotostudie
FOR EKSEMPEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flyere
Salgsbrochure
Bilreklame
Produktbilleder / foodstyling
Website
Design af messestande
Visitkort
Bannere, vægdeco og rollups,
Webshop
Facebook
Online mediestrategi
og meget mere...

– TILKØB –

Kr. 1.125,- pr. kvt.

*Grafisk opsætning er inkluderet.
Maksimumforbrug pr. år 12 timer.
Tryk, website og webshop er tilkøb.
Spørg for tilbud af dette.

Konsulentrådgivning af udbudslov
og fondsmidler
2 timers session
• Håndtering af udbudsprocessen på
vegne af privat tilbudsgiver
– TILKØB –

• Korrektur af tilbud/sikring af form
og formalitetskrav

Kr. 1.125,- pr. kvt.

• Konsortiedannelse mellem to eller
flere tilbudsgivere
• Ledelse af udbudsprocessen fra
start til slut
• Ansøgning af fondsmidler

Adgang til elektronisk egenkontrol
– e-smiley - Gratis support
Fuld rådgivningsadgang til
fødevarelovgivning & kriseberedskab
• Vejleder og rådgiver medlemmerne om veterinær- og
fødevareforhold
• Hjælper dig med at forstå
reglerne og kommunikere med
myndighederne
• Kan gå ind i konkret sagsbehandling og projekter
• Programmering af og igangsættelse af elektronisk egenkontrol –
e-smiley - Gratis support
• Er høringspart, når det gælder ny
lovgivning og fødevareforlig
• Deltager i dialogmøder og
arbejdsgrupper hos Fødevarestyrelsen
• Rykker ud og bistår i tilfælde af
krisesituationer
• Rådgiver om hygiejne, mærkning,
import, eksport, listeria og
salmonella
• Samarbejder med andre
brancherepræsentanter

– TILKØB –

Kr. 3.625,- pr. kvt.

– TILKØB –

Kr. 3.625,- pr. kvt.

Medlemspris på fødevareafdelingens projektrådgivning
Juridisk assistance
• Hjælp til udarbejdelse af nye
ansættelseskontrakter og gennemgang af eksisterende aftaler
• Rådgivning i udarbejdelse af
arbejdsplaner
• Varsling af afspadsering, ferie
og af ændring af arbejdstid
• Hjælp til opsigelse af
medarbejdere
• Hjælp til udfyldelse af
uddannelsesaftaler

– TILKØB –

– TILKØB –

Kr. 1.475,- pr. kvt.

Kr. 1.475,- pr. kvt.

• Hjælp til ferieregler
• Gennemgang af virksomhedens
APV, evt. sikkerhedsorganisation og andet, der skal være
tilgængeligt ved besøg af Arbejdstilsynet
• Erhvervslejelovgivning
• Andre juridiske opgaver efter
aftale

Forretningsudvikling og HR
• Halv pris på 1 rekrutteringsopgave af enten nøgleperson
eller medarbejder
• 2 timers session på salgscoaching
og værktøjer til optimering af salg

– TILKØB –

– TILKØB –

Kr. 1.725,- pr. kvt.

Kr. 1.725,- pr. kvt.

TILBUD

TILBUD

3-4 siders rapport på:
• Nøgletalsanalyse, strategiplan,
organisationsdesign, kommerciel
rådgivning og værdikædeoptimering

Tilbud på økonomistyring
•

Bogholderi

•

Regnskab

•

Løn

TILBUD

Kontaktperson
Markedschef
Mads Illum Hansen
mih@fvdanmark.dk
Tlf. 24 42 11 71
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Poppelvej 83
5230 Odense M
Tlf. 63 73 00 00
www.smvfodevarer.dk

