Yrittäjä, hyödynnä
vuoden 2021 jäsenetusi!
Alennukset euroina keskimäärin
Yrityksen sairauskuluvakuutus,
alennus päiväkorvauksen maksusta

-700 €

Fennia

Alennus laajaan kaskoon

-400 €

Fennia

Etu Yritysturva-vakuutukseen
(1–9 henkilön yrityksille)

-400 €

Fennia

Yrityspaketti 5G (600 M) ja Yritysdata 5G (300 M) jäsenelle
aina paras hinta. Hinta nähtävissä elisa.fi/yrittajaedut -sivulla. Voimassa 24 kk.

Elisa

Elisa Puheratkaisu Vakion käyttäjälle
010-yritysnumero kahdeksi vuodeksi

-240 €/v

Elisa

Netti Lite ja Netti Lite 4G:
Avausmaksu ja asennusmaksu 0€

-150 €/v

Elisa

Talouselämä-lehti (12 kk)

-80 €

Alma Talent

Ilmainen nettinumerohaku jäsenille

-499 €/v

Suomen Asiakastieto

Sopimusasiakkaalle ensimmäinen
vuosi ilman vuosimaksua

-260 €

Suomen Asiakastieto

Yritysfiltteri Pro -kohderyhmätyökalun katseluversio (12 kk)

-396 €

Suomen Asiakastieto

Alennus kaikista lakipalveluista (15 %), enintään

-1 000 €

Jurinet

Maksuton 20 minuutin alkuneuvottelu

Jurinet

Alennus Yrityspörssi.fi myynti- ja ostoilmoituksista

-30 €

Yrityspörssi.fi

Esimerkkialennus verkkokurssista

-244 €

Suomen Yrittäjät

Lataa ja varmista etusi: yrittajat.fi/mobiilikortti
Laskelma on esimerkki. Jäsenedut ovat tapauskohtaisia. Jäsenetuja tarjoava kumppani
vastaa sisällöstä. Suomen Yrittäjät pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tämän lisäksi saat:

++ Suomen Yrittäjien

oikeudellista puhelinneuvontaa
esimerkiksi 1–2 kertaa, arvo 200 €.

++ Yrittäjä jäsenlehti maksutta

4 kertaa vuodessa, arvo noin 60 €.

++ Clarion-hotellit Suomessa

tarjoavat 19 prosentin alennuksen
päivän parhaasta majoitushinnasta.
Muissa Nordic Choice Hotels
-kohteissa alennus 10 prosenttia.

++ Fundun kautta välitettävän

lainan perustamismaksusta
50 prosentin alennus. Euromääräinen alennus on 250–750 euroa
riippuen haettavan lainan summasta.

++

VENI Energia tarjoaa sähkönhankintapalvelut 20 prosentin
alennuksella ja energialaskujen
tarkastuspalvelun palkkiosta
jopa 30 prosentin alennuksen.

++ Scandic tarjoaa jäsenille

laadukkaat majoituspalvelut
16 prosentin alennuksella päivän hinnasta.

Etuja saa myös kokouspalveluista.

++

10 prosentin alennuksen päivän
hinnasta Suomessa sijaitsevista
Hilton, Holiday Inn, Crowne Plaza
ja Indigo-hotelleista.

++ 15–30 prosentin alennuksen

risteily- ja reittimatkoista Tallinkin
ja Silja Linen laivoilla reitistä
ja ajankohdasta riippuen.

++ 10–20 prosentin alennuksen

risteily- ja reittimatkoista Viking
Linen laivoilla reitistä riippuen.

++

15 prosentin alennuksen
Holiday Club-kylpylähotellien ja lomaasuntojen päivän majoitushinnasta.

++ 5 prosentin alennuksen

normaalihintaisista tuotteista
Wihurin Metro-pikatukuissa.
Alennus ei koske alkoholieikä tupakkatuotteita.

++ Nesteen bensiinistä ja dieselistä

jäsenalennusta 2,5 snt/litra kulloinkin

Katso kaikki rahanarvoiset jäsenedut www.yrittajat.fi/jasenedut
Tarkista oman aluejärjestösi tarjoamat edut www.yrittajat.fi/aluejarjestot

voimassaolevasta mittarihinnasta.
Express-asemilta etua ei myönnetä.

++ Teboililla bensiinistä ja dieselistä

Suomen Yrittäjien jäsenkortilla
alennusta 2,2 snt/litra ja Teboil Yrityskortilla 2,7 snt/litra. Maksuton korttien
hallinnointi- ja raportointiohjelma
KorttiExtranet heti käyttöön.

++ Eazybreak henkilöstöedut (lounas,

liikunta&kulttuuri, työmatka, hieronta,
hammashoito): 5 €/kk + 1,20 €/kk/työntekijä (+alv), sisältäen kaikki halutut edut.
Alennus 15 €/kk + jopa 3,95 €/kk/työntekijä.

++ GreenStar Hotelsissa majoitut
1–3 hengen huoneessa kiinteään
69 €/vrk jäsenetuhintaan.

++ 15 % alennuksen Valmennus-

keskuksen valmennuskursseista.

