
Hvorfor blive medlem af

DANITACOM?

 

 

DANITACOM tilbyder et bredt netværk af virksomheder,

dybdegående kendskab til markedsforhold, administrative

systemer samt forretningskulturen i både Italien og

Danmark.

 

 Uanset din virksomheds fokus, beliggenhed og størrelse, vil

det styrke jeres aktiviteter at blive medlem af DANITACOM. 

 

Vi holder til i København, hvorfra vi tilbyder skræddersyede

løsninger og assistance til vores medlemmer. Selvom vi er

bosat i Danmark, har vi selvfølgelig dybe rødder i Italien og er

derudover en del af et større internationalt netværk på over

24.000 virksomheder i 52 lande.

 

Vi tilbyder forskellige typer medlemskaber, alt efter din

virksomheds behov.

 

Kontakt os på info@danitacom.org eller 3117 7249 for mere

information.
 

 

 



MEDLEMSPAKKE - ORDINARY

MEDLEMSPAKKE - INFLUENTIAL 

         

RABATTER

Få rabat på vores ydelser samt hos en række

af vores partnere i både Danmark og Italien

inden for logistik, gastronomi og turisme

         

MEDLEMSBLAD

Modtag vores medlemsblad to gange årligt

og bliv klog på, hvad der rører sig i den dansk-

italienske verden

         

SYNLIGHED

Bliv vist på listen over DANITACOM's

medlemmer

             

PRIORITET

Få prioritet ved at modtage invitationer til

vores events og messer før alle andre

  

 

         

EKSKLUSIVE EVENTS

Få adgang til eksklusive events kun for

vores medlemmer i Italien og

Danmark

 

 

Udvid dit netværk af professionelle

kontakter gennem vores aktiviteter

 

BUSINESS CLUB 
Bliv en del af fælleskabet, hvor vi deler

erfaringer og afholder spændende

arrangementer og møder

 

PRAKTIKANTER
Få tilbudt muligheden for praktikanter

fra Italien inden for forskellige sektorer

 

 

 

 3750,00 kr/år

 

Med denne medlemspakke får du alle ovenstående fordele plus en række ekstra

goder, som du kan se herunder.

 

***

 

EKSTRA SYNLIGHED 

Få ekstra synlighed ved visning af logo på hjemmeside, sociale medier og nyhedsbrev

samt mulighed for portræt af din virksomhed

 

 

Få fribilletter til udvalgte events, som vi afholder i Danmark 

 

 

 

 

 

 

 

         

FRIBILLETTER 

 

 

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER
Få tilbudt vores individuelle support til at få opfyldt din virksomheds særlige behov 

 

9000,00 kr/år

NETWORKING

         

EKSTRA SERVICES
Få tilbudt ekstra assistance i forbindelse med vores events, fx i form af organisering af

B2B-aftaler eller oversættelse

 


