
Så få dem til at melde sig ind, og få to billetter til en 

fælles tur i biffen, når de melder sig ind.

Som studerende og medlem hos FDZ betaler man 

nul kr. i kontingent, så længe man er under uddan-

nelse til zoneterapeut.

Bagefter tilbydes den nyuddannede zoneterapeut 

et års gratis medlemskab, hvis terapeuten søger 

aktivt medlemskab i FDZ inden for et helt år efter 

eksamens datoen. 

 

 

 

 

Som medlem af FDZ får du som studerende bl.a.:

• Erhvervsansvarsforsikring

• KODA/Gramex-afgift betalt

• Mentorservice

• Bladet Zoneterapeuten seks gange om året

• Rådgivning fra foreningens sekretariat 

•  Faglige og spændende arrangementer i 

lokalafdelinger i hele landet

Meld dine medstuderende ind i dag. Det er let og 

lige til.

Find ansøgningsskemaet, og læs mere om FDZ og 

FDZ´s optagelseskrav på fdz.dk

Skaf et nyt  
medlem til FDZ og  
få to biografbilletter

Meld dine 
medstuderende ind i dag - og få to biografbilletter.

Vil du give dine medstuderende de samme medlemsfordele, du som 
studerende har i FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter?

Forenede
Danske
Zoneterapeuter
fdz.dk

Torvegade 1
5000 Odense C 
+45 70278850
fdz@fdz.dk



Regler for medlemshvervning
• Det nye medlem skal være zoneterapeut-studerende.

• Som hverver skal du være medlem af FDZ.

•  Når vi har modtaget de nødvendige informationer, og din medstuderende har 

meldt sig ind i FDZ, udløser det to biografbilletter til hververen.

• Du må hverve lige så mange zoneterapeut-studerende, som du vil.

•  Alle studerende på FDZ-samarbejdende skoler eller fra andre skoler, som un-

derviser på RAB-niveau, kan blive medlem.

•  Der uddeles ikke biografbilletter, hvis den studerende har været medlem af FDZ 

inden for de seneste seks måneder. Eller hvis den studerende allerede selv har 

givet FDZ sine kontaktoplysninger med henblik på et medlemskab i FDZ.

• FDZ forbeholder sig ret til at ændre betingelser og vilkår.

Se mere på
fdz.dk
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