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DU KAN LÆSE NYHEDSBREVET I EN BROWSER HER

TJEK DINE MEDLEMSFORDELE
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NYTTIG SOMMERLÆSNING: Medlemstilbud i lange baner
Først og fremmest glædelig sommer til dig. I fraværet af gedigne strandtemperaturer kan du med fordel
bruge lidt tid på at trawle dette nyhedsbrev igennem.
Når du er kommet helt i bund, har du mødt nyttige netværk, ordninger, rabatter og særtilbud, som du
garanteret ikke kendte til før.
Og som medlem af FreelanceGruppen og DJ har du fuld ret til at benytte dig af dem alle sammen.
GÅ OMBORD I ALLE FREELANCEGRUPPENS MEDLEMSTILBUD

Høj rente i Lån & Spar Bank
Hvis du samler dine bankforretninger i Lån & Spar Bank, får du som
medlem af DJ fordele som blandt andet 5 % procent i rente på de
første kr. 50.000 på din lønkonto, gratis oprettelse af kassekredit og
gratis kreditkort.

Der er særlige fordele til alle
DJ-medlemmer i L & S.
Illustration: Lån & Spar Bank

Alt det, der er værd at vide om DJs aftale med L & S

PingPong - dine virtuelle faglige fællesskaber
PingPong er to faglige netværk for medlemmer af FreelanceGruppen. Her kan du stille spørgsmål, bidrage til
debatter, få råd fra erfarne kolleger og dele freelancelivets oplevelser.
PingPong eksisterer både som en mailingliste og som en gruppe på Facebook og du er velkommen til at
bruge begge fora.
Her tilmelder du dig PingPong-mailinglisten og Pingpong på Facebook

BRUG FOR EKSTRA PENGE TIL BABYEN?
Hvilken freelancer kan ikke bruge lidt ekstra penge på kontoen, når der
kommer en lille ny til verden?
FreelanceGruppen har sin egen barselsfond, der giver tilskud til
medlemmer på barsel. Du kan få kr. 150 om dagen i op til 28 uger.
Ekstra penge til bleer, barnevogn og
babymos? Send en ansøgning.
Foto: 123RF

HER BLIVER DU KLOGERE PÅ HVORDAN DU SØGER PENGE

Ved du, at du i særlige situationer kan få nedsat dit kontingent?
Hvis du har lav indtægt i en periode eller er på barsel, har ulønnet orlov, opholder dig i udlandet, er ledig eller
på efterløn har du mulighed for at søge om at betale nedsat kontingent til DJ. Og det kan betale sig at søge der er mange kontingentkroner at spare, hvis din indtægt er lille.
ALT OM NEDSAT KONTINGENT

DJs rabatter og fordele: en uendelig række
af nedsatte priser
DJ har indgået seriøst mange rabataftaler for medlemmerne. Vi
snakker delebiler, lydoptagere, kurser, bøger, film, massage, motion,
foredrag, refugieophold og alt muligt andet. Med andre ord: Det er for
vildt.

DJ har indgået en masse besparende
aftaler for dig.
Foto: Jacob Carlsen

Fordyb dig i alle de gode rabatter her

VideoTool - en gedigen makker når du
arbejder med video
Illustration: VideoTool

Arbejder du med videoproduktion og streaming, har du med VideoTool
et godt medlemstilbud ved lige ved hånden.
Du får adgang til at administrere et videobibliotek, opbygge webtv-sider
og streame live. Videoer kan indlejres på egen hjemmeside eller tilgås
direkte på Videotool.
FULD INFO OM VIDEOTOOL OG HVORDAN DU FÅR ADGANG
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