
BLIV MEDLEM AF DKPU OG FÅ MANGE FORDELE
MEDLEMSKAB

DKPU Timesatser 
Pris for ikke medlemmer:  Seniorrådgivning DKK 1.200

Pris for ikke medlemmer: 
Marketing, grafisk design og juniorrådgivning DKK 800

DKK 1.000

DKK 700

DKK 950

DKK 650

DKK 900

DKK 600

Udviklingsdagen
(Strategi, fælles klarsyn, prioriteret handlingsplan)

Pris for ikke medlemmer: DKK 25.000
12.500 7.500 GRATIS

(1 stk. i perioden)

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

1-ÅRIG 1-ÅRIG 2-ÅRIG

KONTINGENT
Alle beløb er ekskl. moms og kørsel. 

BRONZEMEDLEMSKAB SØLV GULD

Indflydelse 
(Adgang + stemmerettighed til generalforsamling)   

  

  

  

 

 

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

Tiltrækning af udviklingsmidler 
(Forhåndsinformation + gratis hjælp til udarbejdelse af ansøgning)

Bundlinje-booster
Få et objektivt blik på virksomhedens processer i produktionen 

og administration og konkrete forslag til optimering.

Årlig screening
Få et objektivt blik og konkrete forslag til optimering på ét af 

følgende fokusområder: automatisering, ERP, digitalisering, 
indkøb, produktion, lager, kommunikation, kultur & 

mennesker, strategi eller arbejdsmiljø.

2.500  
4.800

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

7.500
10.800

antal ansatte pris pr. år

1-50:
+50:

1-50:
+50:

1-50:
+50:

12.500  
16.800

Gratis adgang til faglig netværk
max 1 person pr. netværk (Produktionsleder & Strategisk leder)

Normalpris: DKK 4.995 pr. person.

Gratis sparring
8 timers seniorrådgivning om året.

 CLAUS HØJGAARD
Adm. direktør

26 25 02 17 - ch@dkpu.dk

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

DKPU er stiftet og ejet af mindre produktionsvirksomheder, for at gøre høj faglig viden praktisk anvendelig og styrke deres konkurrencekraft.
DKPU er din fortrolige sparringspartner og yder altid 100% uvildig rådgivning.

DKPU sidder altid på din side af bordet og tager udgangspunkt i dine interesser og det bedste for din virksomhed.

mailto:ch%40dkpu.dk?subject=

