Et medlemskab der betaler sig
Interesseorganisation for dækbranchen

Hele dækbranchens naturlige samarbejdspartner
Dæk Specialisternes Landsforening har
siden 1924 samlet den danske dækbranche i en organisation som arbejder
for en styrkelse af branchen. Jo flere vi
står sammen, jo større fordele og indflydelse.
Indflydelse
En stærk organisation er et ”must” for
enhver branche, og Dæk Specialisternes
store netværk giver bl.a. indflydelse i
Dækbranchen Danmark, Autobranchens
Fællesråd, Rådet for Større Dæksikkerhed og internationale interesseorganisationer. Gennem disse kanaler
kan relevante beslutningstagere, myndigheder osv. påvirkes til medlemmernes
fordel.
Kontante fordele
Udover at være talerør for branchen er
det også foreningens opgave, at skaffe
medlemmerne en række fordele, hvoraf
en del direkte kan påvirke bundlinjen i
positiv retning.
Rabataftaler og samarbejdsaftaler er en
helt naturlig del af de mange medlemsfordele.
Netværk
Netværksgrupper med mulighed for at
udveksle idéer og få inspiration fra andre
i branchen.
Selvom man er konkurrenter, kan man
godt lære af hinanden, uden at det går
ud over forretningen.

Synlighed
Jo flere som kender Dæk Specialisterne
både blandt virksomheder og private
forbrugere, jo større og stærkere
kundeunderlag kan der oparbejdes.
Foreningen sørger derfor for synlighed
overfor pressen, via vores hjemmeside
og sociale medier.
Support og rådgivning
I en travl hverdag på et dækcenter/
værksted vil der fra tid til anden opstå
spørgsmål som kan være svære at
besvare.
Hos Dæk Specialisternes Landsforening
kan vi via vores store netværk hjælpe
med sager af juridisk, teknisk og
økonomisk karakter samt assistance i
kunde- og personalesager.
Blot for at nævne nogle eksempler.
Uddannelse
I samarbejde med førende leverandører i
branchen tilbydes gratis diplomuddannelse i dækreparation særligt
tilrettelagt Dæk Specialister.

Når man er på farten og har
brug for et dækcenter, findes
det lettest på smartphone

Scan koden og se mere

Konkrete medlemsfordele
medlemsfordele
Erhvervsforsikring
I samarbejde med flere store forsikringsselskaber tilbydes erhvervsforsikring på
fordelagtige vilkår.

STRO Databog
Som medlem er du altid opdateret med
den nyeste STRO Databog som
indeholder alt hvad der er værd at vide
om dæk.

Arbejdsmiljørådgivning
Rådgivning med speciale i autobranchen
omkring arbejdsmiljø og sikkerhed på
arbejdspladsen tilbydes til konkurrencedygtige priser.

Jobportal
Gratis og ubegrænset brug af online
jobportal gør det let at finde nye medarbejdere.

Informationsmateriale
Kampagner og informationsmateriale tilbydes med henblik på øget dækfokus hos
forbrugere og dermed større kundeflow
hos medlemmerne.
Telefoni
Rabataftaler
udbydere.

hos

førende

telefoni-

Brændstof
Kredit og rabat på benzin, diesel og vask
hos flere store selskaber.
Pension
Storkundefordele hos pensionsselskaber
til alle medlemmer uanset virksomhedsstørrelse.
Bilsyn
Storkunderabat
bilsynskæde.

hos

landsdækkende

Økonomi
Inkassoservice og adgang til skyldnerregister tilbydes til favorabel medlemspris.
Fagbladet ”Dæk”Dæk-Magasinet”
Dæk-Magasinet er Danmarks eneste
fagblad om dæk, og bladet er også Dæk
Specialisternes
medlemsblad.
Som
medlem modtager du gratis det 20 sider
store blad 10 gange om året.
Ønsker du at annoncere i bladet ydes der
naturligvis medlemsrabat.
Rejser
Rejser
Skal du på rejse med virksomheden eller
privat, kan du opnå rabat på hotelovernatning i Danmark og resten af
Norden.
Juridisk assistance
Sammen med et anerkendt advokatfirma tilbydes rabat på juridisk
assistance.
Kompetencer
tilbydes
indenfor alle områder og med særligt
speciale i autobranchen.

Kontakt Dæk Specialisterne …
Dæk Specialisternes Landsforening
Skagensgade 1, 2630 Taastrup
Telefon: 39 63 97 79
E-mail: dbdk@dbdk.dk
www.dækspecialisterne.dk

Flere hundrede dækcentre har
set fordelene i et medlemskab

Vi glæder os til at hjælpe dig og din virksomhed

Erik N. Rasmussen
Formand

Volker Nitz
Direktør

- vi ta’r dæk alvorligt!
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Siden 1924 har Dæk Specialisterne hjulpet
medlemmerne og slået sit navn fast som
dækbranchens helt egen forening

