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MEDLEMSFORDELE

 > Få viden og sparring

Vi følger den digitale udvikling tæt og tilbyder din virksomhed viden, sparring 
og vejledning. DI rådgiver inden for personalejura, løn, arbejdsmiljø mv. 

 > Få indflydelse

Vi udvikler vores politiske interessevaretagelse sammen med vores medlem
mer og er dit talerør til politikere, embedsmænd og eksperter. 

 > Deltag i vores netværk

Vi driver en række netværk, hvor formålet er erfaringsudveksling og gensidig 
inspiration til udvikling af forretningsmuligheder. 

 > Deltag i vores arrangementer

Vi afholder en lang række konferencer og seminarer om forretningsudvikling 
og politisk regulering – ofte i samarbejde med vores medlemmer. 

 > Få jeres løsninger i spil 

Vi synliggør jeres løsninger over for pressen, politikere og forretningsforbin
delser, når de efterspørger digitale cases mv. 

 > Få hjælp til eksport 

Vi kan hjælpe din virksomhed ud i verden. Vi har eksportkonsulenter i  
København og på vores kontorer over hele verden. 

DI DIGITAL er et branchefælles-
skab i DI for virksomheder inden 
for it, tele, elektronik og kommu-
nikation.

Vi repræsenterer mere end 350 
teknologivirksomheder – fra 
iværksættere til nogle af verdens 
største virksomheder. Vores digi-
tale brancher omsætter for 260 
mia. kr. årligt og beskæftiger knap 
100.000 personer i Danmark.

DIGITALE VIRKSOMHEDER 
SKAL VINDE
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VORES MÆRKESAGER:

¶  Digitale kompetencer i verdensklasse 

¶  De bedste vilkår for teknologibranchen 

¶  Digital transformation af hele erhvervslivet 

¶   Informationssikkerhed og tillid 

¶   Digital nytænkning af det offentlige

DI DIGITAL – DIN DIREKTE VEJ TIL VIDEN, 
INDFLYDELSE OG NETVÆRK  

HVAD KOSTER MEDLEMSKABET?

Kontingentet til DI Digital udgør kr. 2.400 årligt  
plus kr. 290 årligt pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder. 
Kontingentet kan dog maksimalt beløbe sig til  
kr. 65.000. Første års kontingent er gratis.

Vision 
DI Digitals vision er at øge Danmarks vækst og velstand 
gennem ambitiøs udnyttelse af digitale muligheder og 
at sikre gode vilkår for teknologidrevne virksomheder.
 

Mission
DI Digital arbejder for at: 
—  Synliggøre fordelene ved digital transformation og 

bane vejen for digitale udviklingsmuligheder, der 
kommer samfundet til gode 

—  Sikre gode rammer for digitale virksomheder 
—  Inspirere og skabe netværk mellem virksomheder, 

der ønsker at udnytte de digitale muligheder.

DU ER VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE:

Direktør 
Lars Frelle-Petersen
E-mail: lfp@di.dk
Tlf. 3377 3606
Mobil 4097 4462

Digitaliseringspolitisk chef 
Christian Hannibal
E-mail: chhn@di.dk
Tlf. 3377 3349
Mobil 2064 4872

BRUG VORES FACILITETER  
OG RABATTER

Hold jeres møder, konferencer,  
repræsentation mv. i Industriens 
Hus eller i vores konferencecenter 
ved Nyborg. Vi tilbyder også en 
række rabataftaler inden for for
sikring, pension mv.


