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Nyhedsbrev FreelanceGruppen DU KAN LÆSE NYHEDSBREVET I EN BROWSER HER

TEMA: Pris og forhandling

FREELANCEGRUPPEN.DK | NYHEDSOVERSIGTEN | AFMELD

Brug prisberegneren!

Ved du, om din timeløn ligger over eller under de fastansattes? Og ved du, hvor meget af din pris, der går til
udgifter, og hvor meget der er fortjeneste? Brug DJ's prisberegner til at få overblik over din økonomi og
prissætning

Hvad skal prisen være? Få hjælp af Prisberegneren

Den direkte vej til prisberegneren

Sådan skriver du det effektive tilbud

Byder du ind på en større opgave, der strækker sig over længere tid,
kan det være en god idé at afgive et udførligt skriftligt tilbud. Læs her,
hvordan du gør.

Se opskriften her

Malene Rix
Foto: Elisabeth Dahlberg

GUIDE: Den gode forhandling

Det kræver god forberedelse og konstruktive idéer at blive en god
forhandler. Du skal ikke frygte et ”nej” i starten – men i stedet gå
målrettet efter netop det, råder ekspert i forhandling Malene Rix.

Malene Rix øser ud af sine forhandlingstips

7 steder du kan hente hjælp til at sætte pris
på dit arbejde

Forhandlingen med redaktøren eller kunden kan blive betydeligt
nemmere, hvis du fra start af er sporet ind på det rette prisniveau. Du
behøver ikke at famle rundt. Her har du en liste over 7 steder, der kan
få dig godt i vej.

Hjælpen er lige her

Bliv ikke træt af at forhandle lidt...

Her kan du skrue på prisen

Prisen ligger fast og du vil gerne have opgaven, selvom du synes
prisen er for lav. Hvad gør du? 
Her får du 10 gode tips til at få pris og timeforbrug til at hænge
sammen.

Her er nogle af håndtagene, du kan skrue på
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Bliv ikke træt af at forhandle lidt...
Foto: Marianne Bækbøl

Ledige pladser på kursus i kommunikation i Århus

Der er mange penge at tjene, men også stor konkurrence om kommunikationsopgaverne. 

Du forbedrer dine muligheder for at få de mest meningsfulde opgaver, hvis du taler kundens sprog. Lær om
risk management, kommunkationsstrategier og -planer, hvad det vil sige at komme højere op i værdikæden
og meget mere.

Kurset varer i tre dage og starter 14. april.

Program og tilmelding her

Facebook kalder dig

Næsten 700 freelancere synes godt om FreelanceGruppen på
Facebook. 
Hver uge oploader vi tips om arrangementer, artikler og nyttige links. 
DU kan også blive en del vores Facebookunivers.

Tryk her og kom direkte til FreelanceGruppen på Facebook

FreelanceGruppen      •    Tlf: 3342 8000    •    formanden@freelancegruppen.dk    •    www.freelancegruppen.dk
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