
Bliv en del af Danmarks One Stop Shopping 
kompetenceplatform



Er du kursusudbyder, konsulent eller underviser?

Vil du sælge flere kurser, uddannelser, interne 
virksomhedsforløb eller konsulentydelser?

Ønsker du større eksponering? 

Vil ud ramme over 60.000 kontakter per måned med 
dit budskab? 

BLIV LEVERANDØR
på vores kompetenceplatform

Kursus-Kompagniets One Stop Shopping portal tilbyder 
kompetenceudvikling og konsulentydelser til private 
virksomheder og det offentlige inden for en lang række 
områder, blandt andet Ledelse, Økonomi & Jura 
Personlig udvikling, HR, Arbejdsmiljø, rekruttering, 
kommunikation og meget mere.

Vi efteruddanner både ledere og medarbejdere i de 
danske virksomheder, og tilbyder skræddersyede 
læringsforløb afholdt i den enkelte organisation. 

Vi udvikler og gennemfører interne uddannelser, kurser, 
seminarer, temamøder, arrangementer, workshops m.v., 
tilpasset netop Jeres behov, strategier, mål og værdier.
Søg blandt vores mange forløb og find inspiration til din 
eller dine medarbejderes efteruddannelse.

LÆS MERE OM VORES ÅBNE KURSUSFORLØB
______

https://kursus-kompagniet.dk/aabne-kurser/


ÅBNE KURSER

Under åbne kurser kan vores kunder finde inspiration til 
sin kompetenceudvikling i oversigten over alle vores 
forløb inden for HR, ledelse & organisation, personlig 
udvikling, IT, projektledelse, kommunikation, stress, 
arbejdsmiljø samt økonomi & jura.

Vores kunder kan booke et forløb direkte på vores 
platform. Kursus-Kompagniet.dk sender automatisk en 
bekræftelse til deltageren samt til dig som 
leverandøren, så du altid har et overblik over hvor 
mange tilmeldinger der er på det specifikke forløb.

LÆS OM VORES ÅBNE KURSER

https://kursus-kompagniet.dk/aabne-kurser/


Kursus-Kompagniet efteruddanner medarbejdere 
og ledere i de danske virksomheder og det 
offentlige. Alle forløb tager udgangspunkt i 
innovative og effektive læringsmetoder og 
modeller.

Efteruddannelse skaber nye og flere muligheder, så 
du bliver en mere eftertragtet medarbejder eller 
leder.

LÆS OM VORES UDDANNELSER

UDDANNELSER

https://kursus-kompagniet.dk/uddannelser/


INTERNE 
VIRKKSOMHEDSFORLØB

I samarbejde med vores dygtige leverandører & 
samarbejdspartnere skræddersyr vi interne virksomhedsforløb 
tilpasset virksomhedens processer, ønsker og behov.

Som udgangspunkt er vores virksomhedsforløb baseret på alle 
vores åbne kursus- og uddannelsesforløb. Vi tilgodeser 
virksomhedens, processer, ønsker og behov. Vi benytter 
innovative og effektive læringsmetoder i vores undervisning.

Ring til os på tlf. +45 5380 9004 og få en uforpligtende snak om 
mulighederne.LÆS OM VORES INTERNE VIRKSOMHEDSFORLØB

https://kursus-kompagniet.dk/virksomhedsforloeb/


FOREDRAG

Vi repræsenterer en bred vifte af landets mest populære og 
professionelle foredragsholdere. 

I tæt samarbejde med både vores foredragsholdere og kunder 
arrangerer og skræddersyr vi et foredrag af enhver art - til 
ethvert formål. 

Finder kunden ikke lige det de søger, sidder vores konsulenter 
parat til at rådgive & guide kunden gennem processen.

LÆS OM VORES FOREDRAG

https://kursus-kompagniet.dk/foredrag/


Med et klippekort til support og/eller konsulentydelser, løser 
eller underviser vi i udfordrende opgaver inden for Økonomi, 
GDPR, IT, Organisation, HR, Projektledelse, LEAN mm.

Vores kompetente eksperter og konsulenter arbejder 
eksternt eller internt i virksomheden.

Kunden kan bruge sine klip når det passer dem, uden 
bindende aftale.

LÆS OM VORES KLIPPEKORT

KLIPPEKORT

https://kursus-kompagniet.dk/klippekort/


GRATIS EVENTS

Alle kan tilmelde sig vores åbne gratis seminarer og 
foredrag.

Vores gratis events giver mulighed for en udvidet 
introduktion af kurser, uddannelser, foredrag og interne 
virksomhedsforløb.

Her får deltagerne en smagsprøve af forløbet, og 
muligheden for at stille relevante spørgsmål til vores 
indlægsholdere om dagens emne.

Vores gratis forløb er i samarbejde med dig som 
leverandør.

LÆS OM VORES GRATIS EVENTS

https://kursus-kompagniet.dk/gratis-events/


MASSIV MARKEDSFØRIG

Alle kan tilmelde sig vores nyhedsbrev og 
kampagneprogram. Med vores nyhedsbrev har vores 
besøgende mulighed for, at holde sig opdaterer på de 
sidste nye artikler og undersøgelser om efteruddannelse 
samt spare sig til et kompetenceløft i hele 2019.

Som leverandør giver vi dig 3 eksklusive kampagner 
årligt. Du er også løbende repræsenteret på vores 
almindelige kampagner og nyhedsbreve der når ud til 
over 60.000 modtagere pr. måned.

LÆS OM VORES KAMPAGNER

https://kursus-kompagniet.dk/kampagnetilbud/


VIDEO MARKEDSFØRING Danmark er en multiscreening nation.

En meget stor del af danskerne skifter intuitivt og 
rutineret mellem skærmbaserede medier og 
koncentrerer i stigende grad deres medieforbrug på 
smartphones, tablets, computere og Smart TV med 
mulighed for selv at kontrollere timingen af indholdet.

Vi ser helt nye teknologier og kreative måder at 
formidle indhold på digitale skærme. Vores voksende 
forbrug, og måder at interagere med online 
videoindhold på, er godt i gang med at forandre 
strukturen i vores medieforbrug grundlæggende og 
radikalt.

Derfor har vi fokus på massiv markedsføring på de 
Sociale medier, LinkedIn, Google Ads og online videoer.

LÆS OM VORES KAMPAGNER

https://kursus-kompagniet.dk/kampagnetilbud/


Leverandør abonnement Pr. måned       Engangsbeløb Henvisningsprovision pr. solgt kursus

Opstart 998 kr. 20%

1–3     kurser         498 kr.

4 –10  kurser        898 kr.

11–20 kurser      1.298 kr.

21–50 kurser      1.798 kr.

51+     kurser          2.998 kr.

PRISMODEL 1

Prisen er gældende ved tilmelding til vores 
abonnementsservice og er bindende de første 12 
måneder. Herefter kan denne opsiges med én måneds 
varsel.



Beskrivelse Engangsbeløb Henvisningsprovision pr. solgt kursus

Oprettelse pr. event/kursus/forløb 1.498 kr. 30%
Over 6 + oprettelser     998 kr.   30%

PRISMODEL 2
No cure no pay

Prisen er gældende ved tilmelding til vores abonnementsservice 
og er uopsigelig de første 3 måneder. Herefter kan den opsiges 
med én måneds varsel.



ET UDPLUK AF
VORES KUNDER

VORES KUNDER

https://kursus-kompagniet.dk/vores-kunder/


…hvorfor vente!

Vi sidder klar til at tage en 
uforpligtende snak. 

Britt Vangsgaard, CEO & Konceptudvikler
Tlf. +45 5380 9004 
E-mail: britt@kursus-kompagniet.dk

VORES KURSUSKATALOG

Michael Hestbæk, Partner
Tlf. +45 2086 0806 
E-mail: michael@kursus-kompagniet.dk

Du kan også skrive til os her

malto:britt@kursus-kompagniet.dk
https://kursus-kompagniet.dk/vores-kunder/
mailto:michael@kursus-kompagniet.dk
https://kursus-kompagniet.dk/kontakt/

