
BLIV MEDLEM AF DKPU OG FÅ MANGE FORDELE
MEDLEMSKAB

DKPU Timesatser 
Seniorrådgivning

Marketing

DKK 1.100

DKK 900

DKK 1.000

DKK 800

DKK 900

DKK 700

KONTINGENT
Alle beløb er ekskl. moms og kørsel. 

BRONZEMEDLEMSKAB SØLV GULD

Indflydelse 
(Adgang + stemmeret til generalforsamling).   

  

 








10 timer


20 timer

  

Support 
(Hotline + netværk, samhandel, henvisninger/forespørgsler).

Indsigt i støttemuligheder 
Få overblik over og kendskab til relevante støttepuljer.

Udvidet support til fundraising
Vi guider og hjælper dig igennem hele ansøgningsprocessen. 
Vores indsigt og puljekendskab sikrer en høj succesrate ift. at 

modtage støtte. 

Opstartsklippekort 
Valgfri ydelse indenfor seniorrådgivning og marketing 

(klippekortet kan kun bruges én gang i første medlemsår).

2.800  
5.300

antal ansatte pris pr. år antal ansatte pris pr. år

8.300
11.900

antal ansatte pris pr. år

1-50:
+50:

1-50:
+50:

1-50:
+50:

13.800  
18.500

Adgang til viden og netværk
Mulighed for at deltage i faglige netværk og fyraftensmøder.

 



Årligt udviklingsmøde
Gennemgang af virksomhedens fokusområder for det 

kommende år, samt overblik over evt. støttemuligheder, der kan 
understøtte jeres udvikling.

Fokuseret servicetjek
Et årligt objektivt tjek og konkrete forslag til udvikling 

inden for enten digitalisering, e-handel, marketing og 
kommunikation, grøn omstilling, automatisering eller 

produktionsoptimering.

 CLAUS HØJGAARD
Adm. direktør

26 25 02 17 - ch@dkpu.dk

Medlemsejet kompetencehus med en praktisk og uvildig 
t ilgang til udvikling af mindre produktionsvirksomheder. 
Mindre konsulentsnak og mere fokus på det bedste for 
din virksomhed. For mere information  - www.dkpu.dk

DKPU er for dig, der ønsker at udvikle din produktionsvirksomhed. Vi er stiftet og ejet af mindre produktionsvirksomheder og sat i verden for at styrke 
medlemmernes konkurrencekraft. Det gør vi primært indenfor digitalisering, grøn omstilling, digital markedsføring og fundraising. Som medlem får du 
en fortrolig sparringspartner og 100% uvildig rådgivning. Det er kort sagt mindre konsulentsnak – og mere fokus på det bedste for din virksomhed.  

(Alle medlemskaber er fortløbende med automatisk gentegning) OBS: Alle medlemskaber skal senest opsiges 3 mdr. før forfald.
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