Utnyttja dina medlemsförmåner 2019!
Din rabatt i medeltal
Företagets sjukkostnadsförsäkring,
rabatt på premien för dagersättningen

-700 €

Fennia

Rabatt på omfattande kasko

-400 €

Fennia

Förmån på försäkringen Företagsskydd
(företag med 1–9 personer)

-400 €

Fennia

Telefonabonnemang: Yrityspaketti 4G 100M:s
hastighet till priset av 50M, gäller i 24 mån.

-60 €/år

Elisa

Mobilt bredband: Yritysdata 4G 300M:s hastighet
till priset av 150M, gäller i 24 mån.

-60 €/år

Elisa

010 Företagsnummer i 2 år 0 €
med Elisa Puheratkaisu Vakio

-240 €/år Elisa

Tidningen Talouselämä (12 mån.)

-80 €

Gratis nummersökning på nätet

-499 €/år Suomen Asiakastieto

Första året utan årsavgift
för avtalskunder

-260 €

Rabatt på juridiska tjänster

-1 000 € JuriNet

Avgiftsfri inledande diskussion på 20 minuter

Alma Talent

Suomen Asiakastieto

JuriNet

Rabatt på företagets 6-månaders säljannons
i Yrityspörssi.fi + 2 Yrityspörssi-annonser
i Yrittäjäsanomat

-60 €

Yrityspörssi.fi

Exempelrabatt på distansutbildning

-85 €

Företagarna i Finland

Ladda ner och säkra dina förmåner: yrittajat.fi/sv/mobilkort
Kalkylen är ett exempel. Medlemsförmånerna varierar från fall till fall. Den partner som erbjuder
medlemsförmånen ansvarar för innehållet. FiF förbehåller rätten till eventuella ändringar.

Dessutom får du:

++ Företagarna i Finlands juridiska
telefonrådgivning, t.ex. 1–2 gånger,
värde 200 €.

++ 10–20 %:s rabatt på kryssnings-

++ Tidningen Yrittäjäsanomat gratis
6 gånger per år, värde ca 60 €.

++ 15 %:s rabatt på dagens pris
på Holiday Club-badhotell och
semesterbostäder.

++ Scandic erbjuder medlemmarna högklassiga hotelltjänster med 16 %:s rabatt
på dagens pris. Du får också förmåner
på konferenstjänster.
++ 10 %:s rabatt på dagens pris på
Hilton-, Holiday Inn-, Crowne Plazaoch Indigo-hotell i Finland.
++ 10–30 %:s rabatt på kryssnings- och
reguljärresor med Tallinks och Silja Lines
fartyg beroende på rutt och tidpunkt.

och reguljärresor med Viking Lines
fartyg beroende på rutten.

++ 5 %:s rabatt på Metro-snabbgrossars normalprissatta produkter,
förutom alkohol- och tobaksprodukter.
++ Medlemsrabatt på 2,5 cent/liter

++ Med Företagarna i Finlands

medlemskort en rabatt på 2,2 cent/liter
(inkl. moms) och med Teboils Företagskort på 2,7 cent/liter (inkl. moms) på
bensin och dieselolja samt -10 % på
Teboil-smörjmedel (gäller inte
över 10 liters kärl).

++ Eazybreak är den lättaste vägen

till anställningsförmåner – en rabatt
på till och med 60 % för FiF:s medlemmar.

på Nestes bensin och diesel
av det gällande mätarpriset.
Förmånen gäller inte
på Express-stationer.

För företagande.

Alla värdefulla förmåner hittar du på www.yrittajat.fi/sv/medlemsformaner
Kolla de förmåner som din egen regionala förening erbjuder på www.yrittajat.fi/sv/regionalaforeningar

