
  

Dine medlemsfordele hos SMVdanmark: 

� Gratis juridisk hotline og pensionsrådgivning. 

� Attraktiv finansiering og rentabel investering online på www.SMVerhvervslån.dk 

� Adgang til Pension For Selvstændige 

� Politisk indflydelse – lad os kæmpe for mindre bøvl, bedre udbud, fair betalingsfrister og 

fair konkurrence 

� Hjælp og rådgivning til alt fra import og eksport, kommunikation, medindflydelse på  

lokal- og udbudspolitik og et stort netværk af ligesindede 

� Kontante medlemsfordele – spar op til 25% på forsikringer, brændstof, telefoni osv. 

 

 

Vidste du, at du også er medlem hos SMVdanmark? 

Har du brug for en jurist, hjælp til finansiering eller investering af dit overskud, eller noget helt  

tredje? – Som medlem af VIRKSOMME kvinder har du helt gratis adgang til alle SMVdanmarks  

medlemsfordele. 

 

 

Hvem er SMVdanmark? 

”SMVdanmark er den eneste erhvervsorganisation i Danmark, der alene kæmper for bedre vil- 

kår og i interesse for små og mellemstore virksomheder - deraf vores navn: SMVdanmark …  

Og så kan du mærke os på bundlinjen!” 

 

Danmark er et rigtig SMV-land! 

9 ud af 10 danske virksomheder er en SMV’er. Faktisk hører alle virksomheder under 100 ansatte til 

blandt SMV’ere. Chancen for du er en SMV, er derfor stor – og vi er din stemme over for 

politikerne, både lokalt og nationalt samt på EU-niveau. Vi repræsenterer 18.000 små og 

mellemstore virksomheder (SMV’er) gennem vores 70 medlemsorganisationer og direkte 

medlemmer, derfor har vi i SMVdanmark en stor stemme, når det gælder indflydelse på at skabe 

bedre vilkår for dig og dit firma. 

  



  
 

 

 

En frontløber for dig med mange politiske sejre 

SMVdanmark løber forrest for dig og din virksomhed. Vi har opnået mange sejre som f.eks. 

indførelse og bevarelse af Håndværkerfradraget, SMV-venlig udbudslovgivning, nedkæmpning af 

annoncehajer, sygedagpenge for selvstændige, kortere betalingsfrister mellem virksomheder, skaffet 

skattefradrag for selvstændiges forsikringer og bedre vilkår for SMV’ere generelt. 

 

 

 

 

Dit medlemskab gør en mærkbar forskel 

Med dit medlemskab støtter du kampen for bedre vilkår – jo flere vi er, jo større politisk 

indflydelse opnår vi. Vi kæmper hver dag for bedre vilkår, bl.a. gennem vores politiske arbejde, 

deltagelse i adskillige råd og nævn, ligesom vi også tilbyder SMV’erne at bistå møder med din 

lokale borgmester, embedsfolk og andre i kommunerne. 

På Christiansborg kæmper vi bl.a. for fair betalingsfrister på max 30 dage, barselsfond for 

selvstændige, flere SMV-venlige udbud og mindre bøvl og administration for SMV’ere. 

 

 

 

 

Netværk og kontante fordele 

Som medlem af SMVdanmark får du adgang til et stort netværk og fællesskab for ligestillede.  

Her får du mulighed for at udveksle erfaringer og få professionel rådgivning på fx juridiske 

problemstillinger og meget andet. 

Du får også adgang til vores rabatportal, hvor TRYG f.eks. tilbyder op til 25% rabat på erhvervs- og 

privatforsikringer. Vores rabataftaler indeholder mere end 30 leverandører med besparelser på alt 

inden for drift af dit firma. Og så kan du få 50% rabat på alle eksportdokumenter. 
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