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NÅR DU vil have eksklusiv
INDSIGT i HR-branchen

Som leverandør til HR-industrien er du med til, 
at sikre danske virksomheders succes.
HR skal sammen med virksomhedens top- 
ledelse lægge de overordnede rammer for den 
HR- strategi, der skal understøtte forretnings-
strategien.
Endvidere skal HR i fællesskab med alle mel-
lemledere sikre, at medarbejderne har lyst til og 
mulighed for at trives og yde en god indsats. 

Men for at være succesfuld i HR-arbejdet, så  
er det vigtigt, at man har de rette værktøjer  
og kompetencer.
Og det er her et DANSK HR Partnerskab kan 
gøre en forskel – vi bygger bro mellem HR- 
afdelingerne og HR-leverandørerne.

DANSK HR klæder dig og din virksomhed på
til at tage dialogen med HR-afdelingerne.
Vi giver dig den nyeste og vigtigste viden om,
hvad vores medlemmer udfordres af, og hvor
Jeres produkter kan hjælpe.

Hos DANSK HR tror vi på, at vores arbejde med 
videndeling, kompetenceudvikling og rådgivning 
er med til at højne standarterne i danske HR- 
afdelinger. 
Men den dagsorden kan vi ikke sætte alene.

DANSK HR’s partnere er virksomheder, organisa- 
tioner og institutioner, der, ligesom os, bræn-
der for at udtænke løsninger, produkter og 
services samt afprøve ideer, der kan styrke  
danske virksomheders konkurrenceevne på et  
internationalt plan.

Vores partnere er med til at omsætte vores
viden til løsninger for de danske HR-afdelinger.

Du kan vælge imellem tre typer af  
partnerskaber hos os:

Partner

PartnerPlus

PartnerPremium



•  Har en oprigtig interesse og engagement i udviklingen af 

danske virksomheder og HR-afdelinger

•  Har til hensigt at udvikle nye samarbejdsformer,  

aktiviteter eller at løse bestemte udfordringer for HR

•  Har en interesse i DANSK HR’s arbejde med innovation af HR

•  Ønsker at deltage i en konstruktiv og ambitiøs debat om 

indsatsen på dette område

•  Vil medvirke til at skabe produkter og services, der skaber 

dygtigere medarbejdere eller letter arbejdsgangen hos HR- 

afdelingerne

Hvem kan være partner i DANSK HR – og hvad kræver det?

Virksomheder, organisationer og institutioner kan blive partnere i DANSK HR, hvis de:

Partner:
Bliver du partner hos DANSK HR, så vil du altid være  

opdateret på hvad der sker inden for HR-branchen via 

 vores mange artikler, nyhedsbreve, partnerdag og  

webinarer. Du kan også udgive artikler, cases,

rapporter og undersøgelser via vores kanaler. Som partner

bliver du også markedsført over for samtlige danske

HR-afdelinger via HR Guiden. Og du kan selvfølgelig

markedsføre dig med vores ”DANSK HR Partner” logo

Partnerskaber:

PartnerPlus:
Bliver du PartnerPlus hos DANSK HR, så bliver du  

– ud over indholdet af ”Partner”  - også medlem af  

foreningen DANSK HR, på lige fod med vores  

godt 1.000 HR-medlemmer.

Desuden får du endnu mere viden om HR-branchen.

F.eks. via abonnement på vores magasiner og via et

gratis kursus. Du får også adgang til at udgive egne

faglige artikler + kommercielle artikler (advertorials)

på LÆRING & HR. Derudover får du markedsføring

i vores nyhedsbreve og på vores hjemmeside.

PartnerPremium:
Bliver du PartnerPremium hos DANSK HR, så arbejder  

du endnu tættere sammen med DANSK HR. Du får

– ud over ovenstående - også adgang til alt vores

Viden, alle vores markedsføringskanaler og kan afholde

webinar og TED-talks for vores medlemmer. Desuden

kan du have dialog med vores medlemmer via

spørgeskema. DANSK HR er også vært for en hel dag

med HR-tendenser, hvor I kommer på besøg hos os,

og vi opdaterer jer med alt, vi ved om HR-branchen.



Partnerskabs muligheder Partner PartnerPlus  PartnerPremium

   

Medlemskab af DANSK HR 3 mdr. prøve  START medlemskab  PLUS medlemskab

Abonnement på LÆRING & HR        	 		 		

Daglig HR-orientering med HR- og ledelsesnyheder  	 	 	 	 	 	 

Modtag nyhedsbrevet HR&NU hver 14. dag     	 	 	

Brug vores HR-nyheder i egne nyhedsbreve m.v.     	 	 	

Deltag i årlig partnerskabsdag med øvrige partnere     	 	 	

HR-webinarer fire-fem gange årligt     	 	 	

Gratis HR-kurser Halv pris  1 kursus  2 kurser

Abonnement på vidensportalen Leading Capacity 3 mdr. prøve  20% rabat    

Abonnement på magasinet Ledelse i Udvikling     	 	 	

Abonnement på magasinet HR-chefen     	 	 	

Abonnement på magasinet Uddannelse & Udvikling        

Modtag eksklusive brancherapporter og analyser         

Eksklusiv videndag om HR-tendenser hos DANSK HR        

Udgiv til DANSK HR-medlemmer:   

Udgive artikler, cases og værktøjer på Leading Capacity  	 	 	 	 	 	  

Udsende rapporter og undersøgelser via DANSK HR’s kanaler     	 	 	

Udgive seks sponsorerede artikler på LÆRING & HR     	 	 	

        

        

Få adgang til HR-viden:



   

Eksponering overfor DANSK HR-medlemmer:  

En rubrikannonce i HR Guiden     	 	 		

En helside annonce i HR Guiden  	 	 	 	 	 	 

Profilside på www.hrguiden.online     	 	 	

Link under samarbejdspartnere på www.danskhr.dk     	 	 	

Markedsføre sig som ”DANSK HR Partner”  		   	 	 	

Banner på www.danskhr.dk (to mdr.)     	 	 	

Banner på www.leadingcapacity.dk (to mdr.)        

Banner i to HR&NU nyhedsmails        

Annoncering på DANSK HR’s LinkedIn gruppe (to gange årligt)     		 	 	

En Helside annonce i magasinet HR-Chefen     		 	 	

En Helside annonce i magasinet Ledelse i Udvikling        

En Helside annonce i magasinet Uddannelse & Udvikling        

Et 10 min. sponsorindlæg på DANSK HR kursus samt RollUp        

Tilbud i velkomstpakken til nye DANSK HR-medlemmer        

En HR Talk (TED-Talk)        

Pris pr. år for partnerskab (excl. moms): Kr. 9.495,00  Kr. 16.495,00 Kr. 39.495,00

Værdi af normale standardpriser (excl. moms) Kr. 18.000,00  Kr. 35.000,00 Kr. 105.000,00  

   

Partnerskabs muligheder Partner PartnerPlus  PartnerPremium



Læs mere om:
Daglig viden
Du får adgang til alle DANSK HR’s artikler, publikationer, rapporter og 
analyser inden for HR. Du modtager vores nyhedsmails og daglige HR- 
orientering, så du altid ved, hvilke nyheder vores medlemmer får fra os.

Du opdateres
Som partner deltager du i en årlig partner-dag, som klæder dig på til  
dialogen med HR-afdelingerne, via oplæg om de nyeste HR-tendenser, og 
hvor alle vores partnere mødes for at snakke om fremtidens HR-løsninger.

Udgiv
Du har mulighed for at udgive rapporter, artikler mm. til danske HR- 
afdelinger via DANSK HR’s kanaler. F.eks. via LÆRING & HR samt Leading 
Capacity.  

Markedsføring
Du har adgang til eksklusiv eksponering overfor ca. 1.000 danske HR- 
afdelinger via markedsføring på vores forskellige kanaler. Samtidig står 
jeres firmanavn og logo på vores hjemmeside under samarbejdspartnere. 

Logo
I får rettighed til at markedsføre Jer med vores DANSK HR Partner logo, 
som blåstempler jer over for vores medlemmer.

Medlemskab
Dit partnerskab inkluderer et almindeligt medlemskab af DANSK HR.  
Du er derfor en del af foreningen på samme vilkår som vores almindelige 
medlemmer. Du har dog ikke adgang til netværksgrupperne.

Kurser og Webinarer 
Du kan deltage på op til to gratis kurser og fire-fem webinarer om året 
sammen med vores medlemmer. Du får også medlemsrabat på de øvrige 
kurser, vi udbyder. 

Spørg os om alt 
Du kan til hver en tid ringe og spørge os om alt inden for HR. Vi vil til hver 
en tid stå til rådighed for at rådgive dig og tilføre dig den viden, du måtte 
have brug for på HR-området.



Da jeg fik udvidet mit ansvarsområde fra ”kun” at dække HR i Danmark til at dække hele 

koncernen (17 lande), fik jeg en mentor, som havde erfaring fra internationalt  

HR-arbejde, og det har givet rigtig god sparring for mig.  

Muligheden for juridisk og organisatorisk sparring med erfaren ekspertise er guld værd, 

når man sidder som den eneste i HR – det samme er sparringen i netværksgruppen.

Bente Rieck Pedersen, Group-HR manager, Autorola A/S – Autocom A/S. Medlem siden 2012

“

Jeg er medlem, fordi jeg får adgang til og 

kan holde mig opdateret via HR-nyheder, 

netværk og juridisk sparring/bistand 

samt kurser. Særligt den juridiske spar-

ring har flere gange været en stor hjælp, 

når jeg har haft brug for at vende løs-

ninger i forhold til håndtering af arbejds-

retslige forhold og i forhold til tolkning af 

ny lovgivning.

Lisa Mortensen, HR-Manager, 

Actona Company A/S. Medlem siden 2012

I mit daglige virke bliver jeg inspireret af de udgivelser, jeg får fra DANSK HR. Det samme gælder det 

årlige HR Træfpunkt. Den gode kombination af input fra teoretiske og praktiske eksperter bidrager til 

forbedring og udvikling på HR-området hos os. 

At se ud over egen næsetip og forstå, hvordan andre griber HR-udfordringerne an bidrager til konkrete 

forbedringer samt effektivisering og udvikling i form af besparelser på tid og omkostninger.

Morten Jakobi Nielsen, Head of Group People Development, Dustin.  

Medlem siden 2012

“Jeg mener, at man som HR-ansvarlig skal 

være medlem af DANSK HR, fordi man 

ikke kan vide alt selv, og fordi man kan 

spare tid på at søge viden/inspiration ved 

at have denne kanal.

Henrik Bjørn Pedersen,  

HR Manager & projektleder, dukaPC A/S.  

Medlem siden 2015

Jeg benytter mig især af 

netværksgruppen, der 

nærmest fungerer som en 

HR-kollega.

Medlemsskabet er en 

langsigtet investering og 

ikke et ”quick fix”. Jeg 

bruger ofte magasinerne 

som inspiration og bladrer 

gerne et helt års udgivelser 

igennem for at samle input 

om et givet emne. 

Man bør være medlem 

af DANSK HR, fordi man 

skylder sig selv at lade sig 

påvirke af de strømninger, 

der er er i HR-landskabet 

og få trykprøvet de tanker, 

man har, hos uvildige 

og fagligt kompetente 

kolleger uden for ens egen 

organisation.

René Bitsch  

HR-chef, danlind as  

Medlem siden 2010
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Medlemmerne af DANSK HR siger:



DANSK HR Partner
Kontakt Kim Staack Nielsen på ksn@danskhr.dk / 86 21 61 11

Eller læs mere på www.danskhr.dk

DANSK HR er Danmarks største professionelle, uafhængige, netværksbaserede HR-organisation for 
HR-direktører, HR-chefer, HR Business Partners, HR-ansvarlige og HR-konsulenter.

DANSK HR er HR-afdelingernes HR-videncenter, som gennem høj faglighed, aktuel viden, rådgivning 
og netværk understøtter alle medlemmer og deres virksomheder i det daglige HR-arbejde med at 
forbedre konkurrenceevnen.

Hos DANSK HR sætter vi fokus på aktuelle emner inden for Human Resources Development.  
Foreningen, som i dag tæller godt 1000 medlemmer, blev grundlagt i 1992 (under navnet   
PID–Personalechefer i Danmark indtil april 2013). 

Om DANSK HR

Bliv


