DIT MEDLEMSKAB ÆNDRER SIG FRA 2018

DU FÅR:
✓ MÅLRETTEDE TILBUD
✓ STØRRE FLEKSIBILITET
✓ STØRRE INDFLYDELSE

NY KONTINGENTSTRUKTUR FRA 2018
Fra 1. januar 2018 ændrer dit medlemskab af
Vindmølleindustrien sig – du får tilbud, der er bedre
tilpasset din virksomheds behov og interesser, større flek
sibilitet i dit medlemskab og større indflydelse gennem
bredere repræsentation i foreningens bestyrelse.
Basismedlemskab
Kontingenter er i dag omsætningsbestemt. Fra 2018 ind
fører vi i stedet et basismedlemskab, hvor du får adgang
til alle foreningens medlemsfordele og services samt
information, der er målrettet din virksomheds forretning.

Større fleksibilitet
Det nye medlemskab giver dig en unik fleksibilitet, fordi
du får mulighed for at udvide dit basismedlemskab
med en networking pakke, der giver fri adgang til alle
Vindmølleindustriens netværk, og/eller en promotion
pakke, der giver dig optimal synlighed som fast s ponsor
på foreningens store events. Tilvalgspakkerne er sam
mensat, så de styrker din forretning og giver din virk
somhed en stærk profil og markant tilstedeværelse
i fora, hvor nøgleaktører fra vindindustrien mødes og
samarbejder.

HVORFOR NY STRUKTUR?
Den nye kontingentstruktur er udviklet for at sikre, at
✓ dit medlemskab tilfører dig værdi g ennem målrettede og f orretningsnære tilbud
✓ din forening står stærkt nu og i fremtiden som samlingspunkt
for danske og udenlandske vindvirksomheder
✓ dit kontingent afspejler, hvor meget du benytter foreningens tilbud
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Vælg dit rette segment
Som medlem af Vindmølleindustrien vil du fremover
tilhøre ét af foreningens syv segmenter. Dette segment
vælger du selv på baggrund af din virksomheds primære
forretningsområde, og du vil herefter modtage mere mål
rettet og forretningsnær information fra os. Du får også
mulighed for at vælge en repræsentant til bestyrelsen,
som repræsenterer dit segment og dermed sikrer, at dit
forretningsområde får en tydelig plads i foreningens stra
tegiske og politiske arbejde.

HVAD ER NYT?
✓ Basismedlemskab med fast kontingentpris på kr. 39.900 om året
✓ Kontante fordele til en værdi af 10.475,- inkluderet i basismedlemskab
✓ Mulighed for at supplere dit medlemskab med tilvalgspakker
✓ Mindre virksomheder med en omsætning inden for vind på max. 20 mio. kr./år
kan søge bestyrelsens godkendelse til et medlemskab til kr. 11.950 om året

TILBUD MÅLRETTET DIN FORRETNING
Tydelig segmentering
For at sikre, at Vindmølleindustriens tilbud matcher din
virksomheds behov og interesser, indfører vi en tydelig seg
mentering, der danner grundlag for foreningens arbejde.
Dit medlemskab kobles sammen med det segment, du angi
ver som din virksomheds primære forretningsområde. Det
betyder, at vi kan tilbyde dig en række informationer, akti
viteter og services, som tilgodeser din virksomheds særlige
behov i alt fra den industrielle dagsorden til den politiske.
Viden
Vi sender dig informationer, nyheder og særlige event-
invitationer, som er målrettet dit segment, så du altid er
opdateret på, hvad der rører sig inden for dit felt, og hvad
Vindmølleindustrien kan tilbyde dig. Du kan også ringe
til en navngiven medarbejder i sekretariatet, der har et
indgående kendskab til netop dit segment.

Netværk og arbejdsgrupper
Vindmølleindustrien tilbyder et specialiseret netværk
med fokus på de forretningsudfordringer og -muligheder,
der tegner sig inden for netop dit segment. Det giver dig
mulighed for netværke, videndele og samarbejde med re
præsentanter fra andre virksomheder i værdikæden, som
har samme faglige indsigt men forskellige perspektiver
og erfaringer på området. Gennem samarbejde i net
værk og arbejdsgrupper har du mulighed for at deltage
aktivt i branchens fælles arbejde for at drive markeds- og
teknologiudviklingen fremad, samt identificere og levere
fagspecifikke input til problemstillinger, der kræver hand
ling på politisk eller regulatorisk niveau.
Regulering og politik
Dit segment vil også have en kontaktperson i sekretaria
tet, som sikrer en sammenhæng mellem det arbejde, der

foregår i netværk og arbejdsgrupper, og det arbejde, der
foregår på foreningens politiske niveau. Kontaktpersonen
vil hjælpe med at identificere og beskrive udfordringer,
som kræver lovgivningsmæssige eller politiske beslut
ninger, og sikre, at der indhentes detailviden og input
fra arbejdsgrupper til brug i foreningens arbejde på det
politiske og regulatoriske område.
Valg til bestyrelsen
Med den nye struktur er dit segment direkte repræsen
teret i Vindmølleindustriens bestyrelse og har dermed
indflydelse på foreningens strategiske fokus og fremtidige
udvikling. Ved foreningens årlige generalforsamling vil
der i forbindelse med valg til bestyrelsen også vælges
minimum 1 repræsentant fra hvert segment til at indtræde
i bestyrelsen.

SPECIALISEREDE NETVÆRK OG ARBEJDSGRUPPER:
R&D netværk | QA netværk | Service & Aftersales netværk | Transportnetværk | Jacket Task Force | Megavind | APQP4Wind | Developerforum |
Markeds- og planlægningsudvalg | Nye standarder i vindindustrien

TVÆRFAGLIGE NETVÆRK OG ARBEJDSGRUPPER:
Salg & Marketing netværk | DWEA erfa-gruppe USA | DWEA erfa-gruppe Kina | Udviklingsprogram for underleverandører til vindmølleindustrien
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FIND DIT SEGMENT

Owner & developer
Virksomheder, der primært ejer, er bygherre og/eller
projektansvarlig for opstilling af vindmøller.

Consulting services

Production

Virksomheder, der primært beskæftiger sig
med rådgivning, analyse og anden videns
service relateret til udvikling, produktion
og opstilling af vindenergi.

Virksomheder, der primært beskæftiger sig
med produktion af komponenter fx inden
for mekanik, elektronik, metalbearbejdning,
plast og komposit.

R&D, test & demonstration

Transport, logistics & installation

Virksomheder, der primært
beskæftiger sig med forskning,
udvikling, test og demonstration af
komponenter og løsninger til udvik
ling og produktion af vindenergi.

Virksomheder, der primært beskæftiger
sig med transport, logistik og installation af
vindmøller samt komponenter og løsninger
til vindmøller.

Operations & maintenance

Training & certification

Virksomheder, der primært beskæftiger sig med eller
tilbyder produkter og services til drift og vedligeholdelse
af vindmøller samt udlejning af mandskab hertil.

Virksomheder, der primært beskæftiger sig
med træning, uddannelse og certificering af
medarbejdere inden for vindindustrien.
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FORENINGEN LØFTER DIN DAGSORDEN
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Hvert segment indeholder en række tilbud, der er særligt målrettet vindvirk
somheder, herunder relevant information og opdateringer om branchens ud
vikling og foreningens tilbud. Vi tilbyder specialiserede netværk med fokus på
særlige forretningsområder, hvor du gennem sparring med branchekollegaer får
de bedste betingelser for at styrke din forretning, komme tættere på markedets
største virksomheder og sikre en tættere dialog med dine kunder.
Vindmølleindustriens sekretariat sikrer, at der etableres fora for specialiseret
interessevaretagelse, hvis der inden for dit segment opstår behov for handling
på regulatorisk og politisk niveau.
Vindmølleindustrien løfter din dagsorden ved at sørge for, at der udveksles vi
den og gives input på tværs af foreningens industrielle og politiske aktiviteter.

Ud over de specialiserede tilbud har du adgang til en række tværfag
lige tilbud, som dækker generel information om branchen, tværfag
lige netværk og generel interessevaretagelse inden for både regula
toriske og lovgivningsmæssige initiativer.
5

TILBUD GÆLDER FRA 01.01.2018

TILPAS DIT
MEDLEMSKAB
Udgangspunktet for medlemskab af Vindmølleindustrien
er basismedlemskabet Market Influencer, som er for dig,
der er eller har ambitioner om at være en betydelig spiller
i værdikæden. Market Influencer giver dig adgang til en
lang række tilbud og services samt mulighed for at tilpasse
dit medlemskab med tilvalgspakker, der giver din virksom
hed en markant profil.
Du kan vælge en networking pakke, som giver din
virksomhed fri adgang til Vindmølleindustriens mange net
værk og dermed gør din virksomhed til en handlekraftig
spiller inden for det industrielle samarbejde i værdikæden.
Du kan også vælge en promotion pakke, som giver din
virksomhed optimal promovering både i og uden for
branchen med et inkluderet sponsorat på foreningens
store events, hvor centrale aktører fra industrien mødes.
Du får også logosynlighed på Vindmølleindustriens
hjemmeside, som ofte er første indgang for personer og
organisationer, der ønsker et overblik over virksomheder i
den danske vindindustri.
Vælger du premium pakken, får du alle fordelene fra net
working og promotion pakkerne med en samlet besparel
se på 5.000 kr. samt en attraktiv rabat på opgradering af
dit sponsorat oveni.

MARKET INFLUENCER
· 1 stk. netværksadgang, værdi 7.500,-

· Vindmølleindustriens tre nyhedsbreve

· 1 stk. billet til hvert af

· Invitationer til events og konferencer

Vindmølleindustriens to årlige

· Medlemsfordele og -rabatter

hovedevents, værdi 2.975,-

· Stemmeret til generalforsamling

· Adgang til DWEA services

PR. ÅR KR. 39.900,-

NETWORKING PAKKE
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· Fri netværksadgang
· 2 stk. billetter til hvert af Vindmølleindustriens
to årlige hovedevents, værdi 5.950,-

PR. ÅR KR.

19.900,-

NETWORKING PAKKE

PROMOTION PAKKE

PROMOTION PAKKE
· F
 ast Supporting Partner sponsorat* på
Fast
Supporting Partner
på
Vindmølleindustriens
to sponsorat*
årlige hovedevents,
Vindmølleindustriens
to årlige hovedevents,
værdi
20.000,værdi
20.000,· 1
stk. billet
til hvert af Vindmølleindustriens
· to
1 stk.
billet
til hvert af Vindmølleindustriens
årlige
hovedevents,
værdi 2.975,-

10.000 kr. rabat på opgradering
til Co-sponsor sponsorat* ved
Vindmølleindustriens to årlige hovedevents

årlige hovedevents,
værdi 2.975,· to
Promovering
på windpower.org
· Promovering på windpower.org
PR. ÅR KR.
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· Stemmeret til bestyrelsesvalg

19.900,-

PR. ÅR KR.

34.800,-

* Sponsorater ved Vindmølleindustriens hovedevents inkluderer bl.a.: Main Sponsor: Stort logo på website og marketingmaterialer, 10 gratis billetter til event,
1/1 sides annonceplads i konferenceprogram, m.m., værdi 75.000 DKK. Co-sponsor: Medium logo på website og marketingmaterialer, 1/2 sides annonceplads i
konferenceprogram, m.m., værdi 30.000 DKK. Supporting Partner: Lille logo på website og marketingmaterialer, værdi 10.000 DKK. Alle priser er ekskl. moms.
Der tages forbehold for fejl og ændringer.

FOR SMÅ
VINDVIRKSOMHEDER

FOR MARKEDSLEDENDE
VINDVIRKSOMHEDER

Vindmølleindustrien tilbyder også medlemskab til de virksom
heder, som kun har meget få aktiviteter inden for vind, eller
som endnu står på kanten til markedet. Denne type medlem
skab, Market Explorer, kræver en selvstændig godkendelse
fra Vindmølleindustriens bestyrelse.

Vindmølleindustrien tilbyder branchens helt store virksom
heder, som er markedsledere og markante spillere på det
globale marked, et Market Leader medlemskab, hvor kon
tingentet er minimum kr. 600.000 og forhandles i bestyrelsen
på en 2-3 årig periode.

Ønsker du at tegne et Market Explorer medlemskab, skal du
årligt dokumentere, at du fortsat tilhører kategorien. Bestyrel
sen træffer herefter en afgørelse på baggrund af en helheds
vurdering af:
· at din virksomheds globale omsætning inden for vind er
maksimalt 20 mio. kr. i foregående regnskabsår.
· din virksomheds global footprint, dvs. hvilken rolle din
virksomhed spiller på det globale vindmarked.

Som Market Leader har du fast plads i foreningens bestyrelse
og dermed direkte indflydelse på retningen og prioriteringen
af foreningens arbejde både på nationalt plan og i samarbej
det med internationale søsterorganisationer. Market Leader
medlemskabet giver en stærk profil og synlighed som fast ho
vedsponsor på Vindmølleindustriens to årlige hovedevents og
giver fri adgang til alle foreningens netværk og arbejdsgrupper.

MARKET LEADER
· Bestyrelsespost
· Fri netværksadgang

MARKET EXPLORER
· Tilkøb op til 2 netværksdeltagelser (7.500,- stk./år)
· Adgang til DWEA services

· Promovering på website
· Fast Main Sponsor på Vindmølleindustriens
to årlige hovedevents, værdi 150.000,· 10 billetter til hvert af Vindmølleindustriens
to årlige hovedevents, værdi 29.750,-

· Vindmølleindustriens tre nyhedsbreve

· Adgang til DWEA services

· Invitationer til events og konferencer

· Vindmølleindustriens tre nyhedsbreve

· Medlemsfordele og -rabatter

· Invitationer til events og konferencer

· Stemmeret til generalforsamling

· Medlemsfordele og -rabatter

PR. ÅR KR.

11.950,-

PR. ÅR MIN. KR.

600.000,7

