
FÅ KONTANTE FORDELE  
FOR OVER KR. 18.800 OM ÅRET VED AT VÆRE MEDLEM AF FDZ!

PLUS ALLE DE ANDRE FORDELE …

KONTANTE FORDELE

Så mange penge sparer du hvert år ved at være medlem af FDZ!

•  Koda-Gramex afgift ca. kr. 3.800

•  Erhvervsansvarsforsikring m. dækning af Behandleransvar og tilskadekomst ca. kr. 1.000

• Fradragsret for kontingent 
 (FDZ er godkendt som faglig forening med indberetningspligt til SKAT) ca. kr. 2.000

•  Ekstranet med simpelt kliniksystem og elektronisk indberetning  
til Sygeforsikringen ”danmark”, klientdatabase, mulighed for  
tilkøb af dankort-betalingsløsning kr. 6.000

• Hjælp til markedsføring af egen klinik i form af: (anslået værdi)
 •  Færdigt kampagnemateriale 

Pressemeddelelser og annoncer med plads til eget navn – udarbejdet af  
Journalister og professionelle mediefolk.

 •  PR-materiale, professionelle brochurer, klinikmateriale m.m. klar til anvendelse  
i din klinik og ved deltagelse på messer så du sender et professionelt signal. kr. 6.000

•  Bliv en del af FDZ’s samarbejdsaftaler med de mange forskellige  
forsikringsselskaber og sundhedsordninger, med henblik på levering  
af zoneterapibehandlinger.

De opgivne økonomiske fordele er baseret på det aktuelle omkostningsniveau.



SÅ MEGET FÅR DU  
FOR DIT KONTINGENT   

UD OVER DE KONTANTE FORDELE 

ATTRAKTIVE MEDLEMSTILBUD OG ANDRE FORDELE

• Attraktive medlemstilbud på:
 • Telefonpasning via TopCall
 • Regnskabshjælp via Regne Zone
 • Klinikvarer i FDZ-shoppen fra relevante leverandører
 • Professionelt kliniksystem til rabatteret pris via CBIT Zone

• Målrettet synliggørelse af faget og medlemmerne

• Eksponering på højt besøgt hjemmeside

• Egen FDZ-profilside med elektronisk indberetning til sygeforsikring ”danmark”

• Flot medlemsblad med orientering om alt, hvad der er vigtigt for dig at vide som zoneterapeut

•  Klienthenvisning fra sekretariat, hvor der også er mulighed for rådgivning omkring alt, hvad der  
berører dit virke som zoneterapeut

•  Mulighed for registrering i henhold til lov om registrering af alternative behandlere for zoneterapi,  
kupunktur, massage og kranio-sakralterapi

• Ret til brug af FDZ’s logo, som er velkendt og anerkendt i befolkningen 

• Ret til brug af titlen FDZ-zoneterapeut

• Stærkt netværk med mulighed for erfaringsudveksling i kraft af lokalafdelinger fordelt over hele landet

• Efteruddannelseskatalog med attraktive medlemspriser på udvalgte efteruddannelseskurser

• Temamøder, foredrag og andre arrangementer rundt om i landet

• FDZ Mentor Service med mulighed for sparring og vejledning af uddannede mentorer


