Företagare, utnyttja dina
medlemsförmåner 2021!
Rabatten i genomsnitt i euro
Företagets sjukkostnadsförsäkring,
rabatt på dagersättningsdelen

-700 €

Fennia

Rabatt på omfattande kasko

-400 €

Fennia

Förmån till Företagsskyddsförsäkringen
(företag med 1–9 personer)

-400 €

Fennia

Företagspaket 5G (600 M) och Företagsdata 5G (300 M)
alltid det bästa priset för medlemmarna. Priset hittar du på sidan elisa.fi/yrittajaedut. Gäller i 24 mån.

Elisa

För användare av Elisa Puheratkaisu Vakio
ett 010-företagsnummer i två år

-240 €/år Elisa

Netti Lite och Netti Lite 4G:
Öppningsavgift och installationsavgift 0€

-150 €/år Elisa

Tidningen Talouselämä (12 mån)

-80 €

Gratis nätnummersökning för medlemmar

-499 €/år Suomen Asiakastieto

Första året utan årsavgift för avtalskunder

-260 €

Suomen Asiakastieto

Yritysfiltteri Pro - målgruppsverktyg visningsversion (12 mån)

-396 €

Suomen Asiakastieto

Rabatt på alla juridiska tjänster (15 %)

-1 000 €

Jurinet

20 minuters inledande möte avgiftsfritt

Alma Talent

Jurinet

Rabatt på sälj- och köpannonser i Yrityspörssi.fi

-30 €

Yrityspörssi.fi

Exempelrabatt på en webbkurs

-244 €

Företagarna i Finland

Ladda ner och säkra dina förmåner: www.yrittajat.fi/mobilkort
Kalkylen är ett exempel. Medlemsförmånerna varierar från fall till fall. Våra partners är ansvariga
för förmånens innehåll. Företagarna i Finland förbehåller sig rätten till eventuella ändringar.

Dessutom får du:

++ Företagarnas juridiska telefon-

rådgivning t.ex. 1–2 gånger, värde 200 €.

++ Företagarnas medlemstidning

avgiftsfritt 4 gånger per år, värde ca 60 €.

++ Clarion-hotellen i Finland erbjuder
19 procent rabatt på dagens bästa
rumspris. På andra Nordic Choice
-hotell är rabatten 10 procent.

++ 50 procent rabatt på

etableringskostnaderna för ett
lån som förmedlats via Fundu.
Eurobeloppet på förmånen är
250–750 €beroende på lånesumman.

++ VENI Energia erbjuder 20 procent
rabatt på elanskaffningstjänster och
upp till 30 procent rabatt på
kontrolltjänsten av energifakturor.

++ Scandic erbjuder medlemmarna
högklassiga hotelltjänster med
16 procents rabatt på dagens pris.
Förmåner också på mötestjänster.

++

10 procent rabatt på dagens
pris på Hilton-, Holiday Inn-, Crowne
Plaza- och Indigo-hotell i Finland.

++ 15–30 procent rabatt på kryssningsoch reguljärresor på Tallinks och
Silja Lines båtar beroende på rutt
och tidpunkt.

++ 10–20 procent rabatt på kryssningsoch reguljärresor på Viking
Lines båtar beroende på rutt.

++

++ På Teboil 2,2 cent rabatt per liter på

bensin och diesel med Företagarnas medlemskort och 2,7 cent/liter med Teboils
Företagskort. Avgiftsfritt hanterings- och
rapporteringsprogram av kort (KorttiExtranet)kan tas i bruk genast.

++ Eazybreak personalförmåner (lunch,

motion & kultur, affärsresa, massage,
tandvård): för 5€/mån. och 1,29€/mån./
anställd (+moms). inkl. alla önskade förmåner. Rabatt 15 €/månad + upp till 3,95
€/månad/anställd.

15 procent rabatt på dagens pris
på Holiday Club-badhotell och
-semesterbostäder.

++ På GreenStar Hotels bor du i

5 procent rabatt på normalprissatta
produkter hos Wihuris Metro - snabbgrossister.

++ 15% rabatt på Valmennuskeskus prep-

++

ett rum för 1 till 3 personer till
ett fast medlemspris på 69 € / dag.
kurser.

++ Medlemsrabatt på Nestes

bensin och diesel 2,5 cent/liter
på gällande stolppris. Gäller inte
Express-stationer.

Du hittar alla medlemsförmåner på www.yrittajat.fi/medlemsformaner
Kolla din regionala förenings förmåner
på adressen www.yrittajat.fi/regionalaforeningar

För företagande.

