Skaf et nyt medlem til FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter

Split en tusse og hjælp en kollega!
Hjælp din kollega med at få del i de mange fordele FDZ tilbyder.
FDZ vil gerne have endnu flere tilfredse medlemmer

Det nye medlem får mange spændende fordele.

og have endnu flere zoneterapeuter til at melde sig

Blandt andet.:

ind i foreningen. For hvert medlem du skaffer, honorerer vi dig og det nye medlem med hver et gavekort
på 500 kr. fra Gavekortet.dk
FDZ er en forening som varetager medlemmernes
faglige og økonomiske interesser, og arbejder på en
stadig højnelse af den faglige standard i branchen.
FDZ blev dannet i 1983, og er i dag landets største
og mest professionelle forening for zoneterapeuter.
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•
•
•
•
•

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

Find ansøgningsskemaet, og læs mere om FDZ og
FDZ´s optagelseskrav på fdz.dk

Meld din
kollega ind
i dag - og få et
gavekort på
500 kr.
Forenede
Danske
Zoneterapeuter
fdz.dk

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

Se mere på
fdz.dk

Reglerne for medlemshvervning
• Den hvervede skal være nyt medlem i FDZ og må ikke have været medlem de seneste 12 måneder.

• Du må hverve lige så mange nye medlemmer, du vil. Enhver, som er uddannet zoneterapeut, og som opfylder FDZ´s optagelseskrav, kan blive medlem af FDZ.

• Hververen skal være medlem af FDZ.
• Du kan ikke hverve studerende, seniormedlemmer, støttemedlemmer og æresmedlemmer, hvilende og passive medlemmer.

• Melder dine hvervede kollegaer sig ind i FDZ som aktivt medlem, afventer vi, at de betaler deres første kontingent, hvorefter det udløser et gavekort på 500 kr. fra Gavekortet.dk til jer begge.

• En hvervning foregår efter først til mølle-princippet. Hvis flere medlemmer hverver
den samme person, krediteres det første medlem. Den hvervede beslutter selv,
om hvervningen skal gennemføres.

• FDZ forbeholder sig ret til at ændre betingelser og vilkår.
• Når du modtager gavekortet, er der er tale om en almindelig skattepligtig indkomst, som skal selvangives til SKAT.
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