Medarbejderferie sikrer optimalt udbytte af en
ferieordning eller feriefond. Vi stiller hele vores
ekspertise til rådighed. De rabatter, vi opnår,
kommer jeres medarbejdere til gode i form af
store besparelser.

Vi skaber rammerne

om de bedste ferieoplevelser

ferie, fritid og familietid

Et samarbejde med Medarbejderferie giver dig de
bedste kort på hånden, når det gælder formidling
af ferieoplevelser gennem virksomheden. Du vil
mærke, at vi gør en forskel.
Hør mere om vores aftaler på +45 7022 5464
eller skriv til mail@medarbejderferie.dk

Vores ekspertise - din fordel
Tilbyder I ferieoplevelser som en del af virksomhedens
medarbejderpleje. Eller har I planer om det? Så tag os med
på råd. Det er der mange fordele i:

dermed frigøre ressourcer. Medarbejderferie stiller sin store
portefølje af ferieoplevelser i Danmark og det øvrige Europa
til rådighed for din virksomhed.

Medarbejderferie har viden og erfaring til at være konsulent, når det gælder alle aspekter af ferie for medarbejdere. Vi kan hjælpe med at oprette og administrere
en ferieordning eller en feriefond. Vi kan overtage de
opgaver, som måske ligger hos en medarbejder i dag og

Den rabat, vi opnår hos vores samarbejdspartnere, sender vi direkte videre til jer. I kan også opnå rabatten, hvis I
selv administrerer medarbejderferie. Vil du høre mere,
så aftal venligst et møde med os. Det er naturligvis helt
uforbindende.

Vi glæder os til at levere ferieoplevelser til dig og dine
medarbejdere. Scan koden med din mobil og kom direkte til
www.medarbejderferie.net. Hør meget mere om vores aftaler på
+45 7022 5464, eller skriv til mail@medarbejderferie.dk

I får hjælp til det hele

Fantastiske ferieoplevelser

Medarbejderferie giver dig sikkerhed for, at hele området
kommer til at fungere optimalt. Vi kan stå for samtlige opgaver i en ferieordning lige fra sammensætning af ferietilbud over lodtrækning til udarbejdelse af regnskab og
tilfredshedsanalyse. Vi kender alle de juridiske aspekter af
en feriefond.

Siden 2003 har Medarbejderferie fokuseret 100 procent
på at medvirke til fantastiske ferieoplevelser for virksomhedernes medarbejdere. Vores konsulenter er eksperter i
at finde de bedste feriesteder, at oprette og administrere
ferieordninger i virksomheder, og at udføre alle de praktiske
opgaver, der følger med.

Ferieoplevelserne kan også være forankret i en medarbejderforening, som vi kan hjælpe med at oprette. Outsourcing af ferieoplevelser giver dig fordele fra dag ét, hvad
angår viden, erfaring, ressourcer og økonomi!

Vi opnår pæne rabatter på feriehuse med mere, som vi
giver direkte videre til virksomheden og dens medarbejdere. Gennem jævnlige besøg på feriestederne sikrer vi, at
kvaliteten er i top.
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