
Vi tror på, at oplevelser skaber sammenhold 
og at sammenhold skaber succes

Medarbejderoplevelser hjælper virksomheder med 
at skabe sammenhold blandt medarbejderne

Vi hjælper med inspiration til arrangementer og med at drive attraktive personaleforeninger. 
 
Vores kernekompetence er at hjælpe med det praktiske i en personaleforening, så der frigives ressourcer 
til det primære arbejde i virksomheden. Vi gør det nemt at sidde i bestyrelsen, hvor du kan være med til 
at tage beslutninger uden at skulle bruge en masse tid på det praktiske.

At levere en god service er det vigtigste for os og vores stærke netværk af samarbejdspartnere.

Den aktive personaleforening
•	 Flere aktiviteter for pengene
•	 Informationer på egen hjemmeside
•	 Online tilmelding til aktiviteter
•	 Spændende fritidsaktiviteter
•	 Gavekasse 
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Optimer personaleforeningens tilbud 
til jeres medlemmer/medarbejdere 
       - Vi deler gerne vores erfaringer

Vi hjælper med
•	 Indhentning af tilbud på arrangementer
•	 Sparring på aktiviteter
•	 Oprettelse og drift af     

personaleforeninger
•	 Bruger- og tilfredshedsundersøgelser
•	 Udarbejdelse af regnskab

Medarbejderoplevelser tilbyder   
3 typer af medlemskaber

LIGHT medlemskab
•	 Nyhedsbrev
•	 Forslag til medarbejderarrangementer
•	 Plakat/Poster for arrangementer

BASIS medlemskab
•	 Light pakken   
•	 3 timers arbejde*
•	 Intranet for bestyrelsens medlemmer

PLUS medlemskab
•	 Basis pakken   
•	 +7 timers arbejde*
•	 Oprettelse og drift af personaleforeningens 

egen hjemmeside
•	 Adgang til netværket Glade & Tilfredse   

Medarbejdere

* forespørgsler/administration vedr. medarbejder-
arrangementer, personalepleje/personaleforening.

Til alle medlemskaber kan der tilkøbes ekstra  
ydelser efter behov.

Deltag i vores forum for personer, som 
arbejder med personaleforeninger

Vi driver et internetforum for personer, som  
arbejder med personaleforeninger. Forummet 
har til formål at gøre det lettere at arbejde med 
personaleforeninger. Forummet indeholder mu-
ligheden for at stille spørgsmål og få svar fra andre, 
som har erfaringer med samme problemstilling.

Kontakt	os	for	at	få	dit	eget	brugernavn	og			
adgangskode. 
Det er gratis at være medlem af forummet.

Vi kommer gerne til et uforpligtende møde, hvor vi 
kan drøfte, hvordan vi kan hjælpe jer.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til 
at	kontakte	os	på	mail	eller	telefon	7022	5464.

“..medarbejderoplevelser skaber sammenhold
- sammenhold skaber succes”
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