Gør en forskel som
erhvervsmedlem
Hverdagen og arbejdslivet bliver påvirket, når man har astma,
allergi, høfeber og eksem. Som erhvervsmedlem bidrager I til
Astma-Allergi Danmarks arbejde med:
•

RÅDGIVNING: Vi tilbyder rådgivning til flere tusind mennesker årligt

•

PATIENTSKOLER: Vi hjælper medlemmerne gennem kurser

•

DAGENS POLLENTAL: Måler og formidler Dagens Pollental til
danske pollenallergikere

•

ASTMA-ALLERGI DANMARKS ALLERGIMÆRKNING
Gennem allergimærkningen Den Blå Krans og Asthma Allergy Nordic
hjælper vi allergikere og forbrugere med at minimere risikoen for
hudallergi.

•

FORSKNING: Vi støtter og formidler den nyeste forskning inden for
astma, allergi, høfeber og eksem.

•

POLITISK: Vi sætter en politisk dagsorden og mediemæssigt fokus
på området

•

FOREBYGGELSE: Vi forebygger astma og allergi gennem formidling
af viden og udvikling af værktøjer, der kan lette hverdagen for
sygdomsramte fx gennem apps

Astma-Allergi Danmark gør livet lettere og tryggere
for den enkelte i fællesskabet.
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– for et bedre arbejdsliv med astma, allergi, høfeber og eksem
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Gør en forskel som erhvervsmedlem!
Som erhvervsmedlem af Astma-Allergi Danmark bliver I en del af et
fællesskab, som hver dag gør en aktiv forskel for mere end
1,5 millioner danskere, der har astma, allergi, høfeber og eksem.

GENNEM ET ERHVERVSMEDLEMSKAB FÅR I:

SÅDAN BLIVER I ERHVERVSMEDLEM

• RÅDGIVNING: Individuel rådgivning til virksomhedens ansatte, som
er berørt af astma, allergi, høfeber og eksem

Har I som virksomhed lyst til at blive erhvervsmedlem?
Så kontakt os allerede i dag.

• MEDLEMSBLADET: Medlemsbladet AstmaAllergi, der udkommer
seks gange årligt

Send en mail til info@astma-allergi.dk eller
ring til os på: 43 43 59 11.

• OMSORGSPAKKER: Mulighed for at tilbyde jeres astma- og
allergiramte medarbejdere en omsorgspakke. Med omsorgspakken
sikres hver enkelt medarbejder et medlemskab hos Astma-Allergi
Danmark og dermed bedre mulighed for at få viden, hjælp og
rådgivning

Minimumsbeløbet for et erhvervsmedlemskab er 5000 kroner årligt,
og I er selvfølgelig velkomne til at støtte med et højere beløb.

• BESØG: Mulighed for at få besøg (til særpris) af Astma-Allergi
Danmarks faglige rådgivere

Ønsker I mere information om erhvervsmedlemskabet og dets
fordele, så kontakt vicedirektør Anne Holm Hansen
på tlf. 43 43 59 11 eller info@astma-allergi.dk
KOM I GANG MED DET SAMME

• EKSPONERING: Virksomhedens firmalogo på Astma-Allergi
Danmarks hjemmeside samt omtale i AstmaAllergi-bladet én gang
årligt

Vil jeres virksomhed i gang med erhvervsmedlemskabet med det
samme, så lav en indbetaling på reg. nr.: 8117 / kontonr.: 3073542.
Husk, at skrive ”Erhvervsmedlem + jeres firmanavn”.

• STØTTEIKONER: Virksomheden får tilsendt ikoner, som kan bruges
fx på hjemmesiden og i en autosignatur, der viser, at I støtter
astma- og allergisagen

Beløbet vil herefter blive faktureret årligt.
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