Er I klar til at melde jer ind i BFTL, eller ønsker I
mere information, er I meget velkommen til at
kontakte BFTLs formand Carsten Brandt.

Kontakt:
Skriv til BFTL@danskerhverv.dk eller ring til
formand Carsten Brandt på telefon: +45 22 88 66 31

VI HJÆLPER
MED AT UDVIKLE
DIN VIRKSOMHED
Bliv en del af Brancheforeningen
for Teambuilding og Ledertræning (BFTL)

BFTL
Dansk Erhverv
Børsen
1217 København K

Kontakt:
Tlf. 33 74 60 00
bftl@danskerhverv.dk

BFTL samler seriøse udbydere i Danmark, der udfører teambuilding og
ledertræning for kunder. Også selv om disse aktiviteter kun er en del af
jeres samlede forretning. Vi arbejder for at øge markedet – gennem
markedsføring, påvirkning af reguleringen af vores branche, og ikke
mindst arbejder vi med at sikre kvalitet og et godt omdømme i vores
branche.

SOM MEDLEM AF BFTL FÅR I:

 Adgang til Danmarks eneste branchegodkendte uddannelse, hvor
jeres ansatte kan blive certificerede som Teambuilding instruktører.

 Få jeres uddannede instruktører nævnt på den åbne liste over
certificerede instruktører.

I FÆLLESSKAB KAN VI
UDVIKLE NYE TILBUD,
SOM KAN GAVNE OS ALLE
BFTL ønsker jeres opbakning, så vi i fællesskab kan udvikle nye
tilbud, som kan gavne os alle i branchen. For eksempel ønsker at
vi kunne tilbyde billigere forsikringer til uddannede medlemmer,
bedre branchestatistikker, mere markedsføring af vores branches
tilbud og kompetencer samt bedre analyser af de positive effekter
af vores medlemmers arbejde. Det kræver jeres opbakning, hvis
vi sammen skal udvikle vores branche!

 Brug brancheforeningens kvalitetsstempel i jeres markedsføring,
og skab sikkerhed for jeres kunder om, at I har de obligatoriske
forsikringer, at I anvender godkendt udstyr, samt at I ved hvordan
man bruger det. Samtidig at jeres ansatte er opmærksomme på en
etisk korrekt relation med kursister under teambuilding aktiviteter.

 Mulighed for at dygtiggøre jer gennem løbende faglige arrangementer
i BFTL.

 Videndeling mellem medlemmer omkring faglige spørgsmål og om
markedsudvikling.

 En stemme i arbejdet med at påvirke de vilkår, der regulerer vores

Bliv certificeret Teambuilding-instruktør – det kan betale sig
Uanset om I lige nu ønsker at melde jer under fanerne i BFTL,
har I mulighed for at tilmelde jeres instruktører til BFTLs
uddannelsesforløb. Vi har Danmarks eneste branchegodkendte i
nstruktøruddannelse.
Kurserne koster kr. 5.000,- + moms for ikke-medlemmer.
Kurserne koster kr. 3000,- + moms for BFTL medlemmer

branche – f.eks. i lovgivningen.

 Et sideløbende medlemskab af Dansk Erhverv giver jer desuden
advokatbistand til ansættelsesforhold, bistand ved eventuelle tvister
med ansatte eller fagforbund om f.eks. afskedigelser eller løn og
ansættelsesvilkår, løbende viden om ny lovgivning, rådgivning om
offentlige udbud, information om arbejdsmiljø og bistand i dialog med
Arbejdstilsynet, mulighed – men ingen tvang – i forhold til at indgå
overenskomster, mulighed for en billigere barselsfond end den
lovpligtige barselsfond, adgang til en lang række kurser og netværk
samt meget mere.

Indmeldelsestilbud.
Melder I jer ind i brancheforeningen i forbindelse med tilmeldingen til
kurset, sparer i 50% af kursusgebyret for medlemmer på den første
deltager. Deltagergebyret for virksomhedens første deltager er herved
kr. 1500,- + moms. Ved flere deltagere betales kr. 3000,- + moms
pr. efterfølgende deltager.
Få mere information om BFTLs uddannelser på tlf. +45 22 88 66 31
eller på vores hjemmeside www.bftl.dk/uddannelse.

