Hvad får jeg for mit medlemskontingent?
Få kontante fordele for over 19.000 kr.
Så mange penge sparer du hvert år ved at være medlem hos FDZ!


Erhvervsansvarsforsikring – Du er dækket hvis der sker noget med en klient – ca. 1.000 kr.



Betalt Koda/Gramex afgift – Du kan spille musik i din klinik – 4.021 kr.



Ekstranet med kliniksystem og elektronisk indberetning til Sygeforsikringen ”danmark”, klientdatabase
– ca. 6.000 kr.



Fradragsret for kontingent (FDZ er godkendt som faglig forening med indberetningspligt til SKAT)
– ca. 2.000 kr.

Hjælp til markedsføring af egen klinik i form af:
 Færdigt kampagnemateriale
 Pressemeddelelser og annoncer med plads til eget navn
 PR-materiale, professionelle brochurer, klinikmaterialer m.m. klar til anvendelse i din klinik
– ca. 6.000 kr.


Fra foreningens side målrettet synliggørelse af faget og medlemmerne. Via bl.a. sociale medier

De opgivne økonomiske fordele er baseret på det aktuelle omkostningsniveau.

Se øvrige
medlemstilbud
på næste side
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Hvad får jeg for mit medlemskontingent?
Ud over de kontante fordele får du:


Du får hjælp/rådgivning fra et professionelt fuldtidssekretariatet alle ugens arbejdsdage



FDZ Mentorservice – Du har mulighed for gratis, at sparre og få vejledning af uddannede mentorer



Stærkt netværk med mulighed for erfaringsudveksling via FDZ´s lokalafdelinger fordelt over hele landet



Deltagelse i temamøder, foredrag, faglige og spændende arrangementer rundt i FDZ´s lokalafdelinger



Fra foreningens side målrettet synliggørelse af faget og medlemmerne. Via bl.a. sociale medier



Som medlem af FDZ attraktive medlemstilbud på fx lønforsikring og sundhedsordninger



Egen FDZ-profilside med eksponering på højt besøgt hjemmeside. Optagelse på kliniklisten for RABregistrerede- og aktive medlemmer på FDZ´s hjemmeside



Tilknytning til sundhedsordninger, fx Sygeforsikringen ”danmark” m.fl.



Adgang til FDZ´s medlemsnet og til FDZ-shoppen, hvor der kan købes produkter til din klinik

 Flot medlemsblad ”Zoneterapeuten”. Læs spændende artikler om dit fag


Møde-, tale- og stemmeret på generalforsamlingen for RAB-registrerede- og aktive medlemmer



Mulighed for tilkøb af dankort-betalingsløsning



Optjening af RAB-efteruddannelsestimer gennem FDZ internatkurser og attraktive efteruddannelsestilbud
(efteruddannelseskatalog, internatkurser, Førstehjælpskurser)



Opfølgning fra sekretariatet på RAB-registrering og Førstehjælpskurser



Ret til brug af FDZ´s logo og titlen ”FDZ-zoneterapeut, som er velkendt og anerkendt i befolkningen



Lån af messemateriale



Mulighed for adgang til FDZ´s lukkede Facebook gruppe med erfaringsudveksling



Markedsførings- og kommunikationskampagner, baseret på faglige emner



Deltagelse i ERFA-grupper med fagligt indhold



Adgang til vidensindsamlinger



Mulighed for deltagelse på årlige landsmøder med professionelle foredragsholdere



Mulighed for at søge om økonomisk tilskud til behandlinger – Zoneterapifonden v/Conni Serup



Registrering af kurser og efteruddannelse via fdz.dk i henhold til lov om registrering af alternative behandlere for
zoneterapi, akupunktur, massage og kranio-sakralterapi



Zoneterapeutisk Fagforståelse



Klienthenvisning fra sekretariatet, hvor der også er mulighed for rådgivning omkring alt, hvad der berører dit
virke som zoneterapeut
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