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Danmarks næststørste erhvervsorganisation
Din brancheforening i Dansk Erhverv - Professionel Elektronik

Dine medlemsfordele

Vi er en kommercielt orienteret og landsdækkende brancheforening med ca. 50
medlemsvirksomheder, der hovedsageligt som importører, forhandlere, agenter og
datterselskaber repræsenterer udenlandske fabrikanter.

Der foregår et stærkt samarbejde om udstillinger, flere årlige
medlemsmøder af både faglig og social karakter samt en del
informative virksomhedsbesøg.

Branchens virksomheder er typisk leverandører af
alle former for elektronisk udstyr, måleinstrumenter,
reservedele og ikke mindst ekspertise og teknisk
knowhow til dansk erhvervsliv. Størstedelen af de
førende og toneangivende virksomheder inden for
branchen er medlemmer af Professionel Elektronik
(også kaldet PE) og dermed kollektivt medlem af Dansk Erhverv. Det indebærer, at
medlemmerne frit kan gøre brug af serviceydelser som f.eks. den juridiske hotline,
miljø- og teknisk rådgivning, told og import-/eksportmæssig assistance m.m. Dette
er services, som mange af PE’s medlemsvirksomheder igennem årene har draget
stor fordel af og samtidig sparet mange penge på.

Vore samarbejdsaftaler med udstillingscentrene giver
medlemmerne udstillerrabatter af en størrelsesorden, der
langt overstiger det årlige kontingent for medlemskab af
Professionel Elektronik.

Sekretariatet har til huse hos Dansk Erhverv i den historiske
gamle Børsbygning i København.

Ved indmeldelse i Professionel Elektronik betales et kontingent til foreningen, der
fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling,
og som p.t. udgør kr. 4.400,-. Dertil kommer
kontingent til Dansk Erhverv.

PE har vederlagsfri adgang til de fleste af de utroligt smukke
og repræsentative børslokaler, der i forbindelse med diverse
aktiviteter danner en enestående ramme.
Kontingentet til Dansk Erhverv beregnes på grundlag af
antal medarbejdere samt den samlede lønsumsudbetaling
i virksomheden. Medlemmer af Professionel Elektronik får
automatisk 25 % rabat på dette kontingent. Det vil sige, at medlemskabet af PE, i
mange tilfælde allerede er betalt via medlemskabet af Dansk Erhverv!
Formål
Formålet med brancheforeningen er at stå sammen, hvis der viser sig at være
eksterne faktorer, som kan påvirke vores forretningsinteresser i en uheldig retning.
Derfor opfordrer vi alle virksomheder, der arbejder med elektronik som grossist,
agent eller importør, til at blive medlem af brancheforeningen, da etablering og
vedligeholdelse af det kollegiale forhold i branchen er en vigtig forudsætning i
foreningens arbejde.
PE varetager gennem sine mange kontakter branchens interesser over for de
offentlige myndigheder, og via deltagelsen i Dansk Erhverv-Tekniks forretningsudvalg
og det af Dansk Erhverv oprettede engros-handelsudvalg er der gode muligheder
for indflydelse.

Netværksmuligheder
Der er gode muligheder for at skabe et netværk inden for PE’s medlemsskare, hvor
der kan udveksles erfaringer på en lang række områder som fx REACH og WEEE.
Kontingent til Professionel Elektronik

Professionel Elektroniks sekretariat uddyber meget
gerne forholdene omkring medlemskab og fordele af
brancheforeningen. Kontakt sekretariatet på telefon
33 74 61 22 eller e-mail: info@professionel-elektronik.dk.
Mange penge at spare på Dansk Erhvervs rabatordninger
Professionel Elektroniks medlemsfirmaer kan tilslutte sig Dansk Erhvervs mange
rabatordninger. Via medlemskabet kan du få rabat på telefoni, bredbånd, brændstof
og forsikringer samt udstedelse af carnet og certifikat.
Du kan også vælge en inkassoløsning gennem Dansk
Erhverv.
Læs mere om Dansk Erhvervs rabatordninger, og om
hvordan du tilmelder dig, på www.danskerhverv.dk.
Dansk Erhverv - Teknik
Professionel Elektronik indgår i det tværgående tekniske branchefællesskab kaldet
Dansk Erhverv – Teknik, der tæller 15 brancher inden for tekniske – og industrielle
underleverancer til industri, byggeri, håndværk, offentlige værker m.m.
Læs mere på den særdeles informative hjemmeside www.de-t.dk.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Professionel Elektronik

