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Meld din ven ind

og få et hotelophold eller
et SuperGavekort
KE 941 /12-2015/10.000

Få en gave
for at melde en ven ind
Giv et tip om en af dine venner eller
samarbejdspartnere, der er interesseret i at blive kunde hos os. Så giver vi
dig et hotelophold på Trinity Hotel &
Konference Center ved Fredericia for
én person til en værdi af 1.390 kr.

Du får:
• eftermiddagskaffe med kage
• 3-retters aftenmenu
• vinmenu
• aftenkaffe
• overnatning
• morgenbuffet

Kom to af sted
Du kan også melde to venner ind og
få et ophold for to personer. Du skal
melde dem ind hver for sig og får to
gavekort.

Tag en mere med
Du kan tage en mere med for kun 500
kr. (maks. en person ekstra pr. ophold).
Du kan også for kun 550 kr. købe en
ekstra overnatning med morgenbuffet
for to personer.

Sådan aftaler du dit ophold
Du kontakter Trinity Hotel & Konference Center og aftaler dit ophold.
Hvis I kommer to sammen, fordi du
har meldt to venner ind, så du har to
gavekort, skal du oplyse det, når du
bestiller opholdet.

krifa.dk

Hvis du tilkøber en ekstra overnatning,
aftaler og afregner du det også selv.
Kontakt Trinity Hotel & Konference
Center på 8227 1717 eller rec@trinity.dk.

SuperGavekort
Som tak for at melde en ven ind kan
du også vælge et SuperGavekort på
350 kr. i stedet for hotelopholdet.
Du får også et hotelophold eller et
SuperGavekort for at melde en lønmodtager ind i Krifa.

Sådan melder du din ven ind
1.	Gå ind på krifaerhverv.dk/ven og
anbefal din ven.
2.	Når din ven har betalt kontingent
første gang, får du din gave.

Bemærk
Hvis du anbefaler en person, som har
været kunde i Krifa Erhverv eller Krifa
inden for de seneste seks måneder,
udløser det ikke en gave. Bliver den,
du anbefaler, gratis kunde i Krifa Start
eller kunde med frikontingent, udløser
det heller ikke en gave. Ansatte i Krifa
Erhverv og Krifa kan ikke deltage.

Bedøm os på Trustpilot
Vi vil blive glade, hvis du vil bedømme os på den uvildige side Trustpilot.
dk, hvor du finder anmeldelser af alle
slags virksomheder og organisationer.

Krifa Erhverv giver økonomisk
sikkerhed
Krifa Erhverv udbetaler dagpenge,
efterløn og godtgørelse ved efteruddannelse og vejleder dig om a-kasselovgivningens regler.

Som kunde i Krifa Erhverv får din
ven bl.a. også:
 tyrket sit netværk med vores
S
netværksgrupper, kaldet net-I-værk,
som er placeret rundt i landet.
Brugbar viden og inspiration i vores
nyhedsmail
Rabat hos Statoil
Erhvervsrådgivning, der tager udgangspunkt i din vens situation
Mulighed for tilskud til kurser
Hjælp til rekruttering
Adgang til vores juridiske hotlines
Karriererådgivning

Din ven har også mulighed for at
tilkøbe:
 ndnu mere økonomisk tryghed
E
med Lønsikring
Fordelagtige forsikringer
Sikring mod driftstab ved sygdom
Hjælp til medarbejderudvikling
Økonomisystemet C5 fra Microsoft
Leasing af firmabil
Pensions- og sundhedsordning

Krifa giver også god arbejdslyst
til lønmodtagere
Hvis din ven er lønmodtager, kan
han eller hun læse mere om
fordelene ved at blive kunde i Krifa
på krifa.dk/blivkunde

