
Samarbejdspartner hos Medarbejderoplevelser

Medarbejderoplevelser • Fredericiagade 28 • 6000 Kolding
+45 7022 5464 • mail@medarbejderoplevelser.dk • www.medarbejderoplevelser.dk

For at være samarbejdspartner hos Medarbejder-
oplevelser skal følgende betingelser opfyldes:

• Vores medlemmer skal betragtes og behandles 
som almindelige kunder i din forretning og 
modtage samme betjening.

• Dine faciliteter og ydelser skal være af høj 
standard.

• Hovedaftalen laves for ét kalenderår ad  
gangen. Derudover kan der laves aftaler af 
kortere varighed.  

Hos Medarbejderoplevelser er vi altid på udkig 
efter nye samarbejdspartnere.

Vi lægger vægt på at skabe værdi for hinanden 
samt langvarige relationer.

For at blive samarbejdspartner skal din   
virksomhed tilbyde unikke arrangementer,  
som er med til at skabe en god værdi for den 
enkelte personaleforening. 

Kan du hjælpe virksomheder med at have 
glade og tilfredse medarbejdere? 



Tilbudsgiver Basis Partner Plus Partner

• Du oprettes gratis 
• i vores database for 
•	 kundeforespørgsler. 
• Når vores kunder forespørg 

et arrangement, modtager 
du automatisk denne, 

• så du har mulighed for 
• at vende direkte tilbage til 

kunden.
•                       
• Vores krav til tilbudsgivere 

er et godt produkt og en 
god service. 

•	 Tilbudsgiver 

             +

• Du får en profil på vores
•	 inspirationsside med link til 
• din hjemmeside. 
• 
• På inspirationssiden har
• personaleforeninger 
• mulighed for at indhente 
• inspiration til deres 
• kommende arrangementer.

•	 Profilering	i	nyhedsbrev
• (Tekstmateriale + billeder 
• skal sendes til os)
•	
•	 Promovering på vores 
•	 Facebook side i forbindelse 

med nyhedsudsendelser.

•	 Basis pakken

        +

•	 2	annoncer	i	nyhedsbrev	
årligt 

• (Tekstmateriale + billeder 
• skal sendes til os)

• Udover profilen på vores 
•	 inspirationsside, får du 
• også mulighed for at 
•	 arrangere 2 x aktiviteter 

og invitere via vores 
netværksside.

• (sammenholdskabersucces.dk)
•  
• Vores Plus samarbejdspartnere 

bliver tilbudt at afholde 
• arrangementer, hvor 
• personaleforeninger har 
• mulighed for at tilmelde sig 
• direkte til din aktivitet på 
• vores side. 

•	 Markedsføring af 2 
•	 arrangementer som vi står 

for, hvilket udsendes i 
• vores nyhedsbreve og posts 
• på sociale medier.

• Vi ønsker at skabe rum til 
at personaleforeninger kan 
mødes på kryds og tværs      
og få adgang til spændende 
arrangementer. 

Pris: Gratis Pris: 1.200 kr. om året Pris: 3.700 kr. om året

Hos medarbejderoplevelser tilbyder vi tre samarbejdsaftaler, hvor
du har mulighed for en højere eller mindre grad af eksponering 
i Medarbejderoplevelsers regi.

Der er ikke tale om nogen form for provision i forbindelse med 
nedenstående. Tilbydes provision, bør denne gå som en rabat til 
kunden frem for os.
 
Har du spørgsmål, kan vi altid kontaktes. Vi kommer også gerne 
ud til et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte mulighederne ved 
et samarbejde.
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