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Dit medlemskab er en stemme mere
Ejerledede virksomheder udgør kernen af dansk erhvervsliv. 
Det er der mange, som ikke ved. Måske fordi ejerledere ofte 
lever ud fra reglen om, at lever man stille, så lever man godt. 
Vores opgave er at gøre ejerlederne synlige. Synlige for politiker-
ne og for alle andre, som kan medvirke til at skabe de bedste vil-
kår for, at du som ejerleder kan drive og udvikle din virksomhed. 
Synlighed giver indflydelse, og er vi mange nok, bliver vi hørt.  
Dit medlemskab er en stemme mere.

Ejerledere har meget til fælles
Vi samler ejerledere på tværs af 
brancher, virksomhedsstørrelse og 
geografi. Og selv om vores virksom-
heder er forskellige og måske er 
placeret i hver sin ende af landet, 
har vi meget til fælles. Ejerledere 
har nemlig en helt særlig DNA, hvor 
værdier som frihed, ansvar og pligt 
er de molekylære grundsten, og 

hvor egenskaber som skabertrang og entreprenørånd er det, 
som starter det hele, og som driver os fremad. 

Ejerlederfællesskab og sparringsgrupper
Som medlem af ejerlederne er du en del af et stærkt fællesskab 
med andre ejerledere, som har de samme udfordringer og suc-
ceser, som du selv har. For kun en anden ejerleder ved, hvad det 
vil sige at være ejerleder. Du får derfor ikke bedre sparring til, 
hvordan du kan drive dig selv og din virksomhed fremad. Som 

medlem har du mulighed for at  deltage i en 
lokal sparringsgruppe.

Kompetent faglig rådgivning
Som en del af dit medlemskab får du også 
adgang til professionel rådgivning fra kompe-
tente samarbejdspartnere på konkurrence-
dygtige vilkår. Du kan se i folderen her, hvem 
der er samarbejdspartnere i dag.

3.295,- kr. ex. moms
Det er hvad et medlemskab koster pr. år.  
Som en del af medlemskabet modtager du selvfølgelig nyheds-
breve og andet relevant materiale, ligesom du modtager invita-
tioner til vores arrangementer.

Meld dig ind allerede i dag
Udfyld indmeldelsesformularen på 

www.ejerlederne.dk eller ring på tlf.: 2980 2868.



Vores samarbejdspartnere:

sekretariat@ejerlederne.dk · www.ejerlederne.dk
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