Medlemskab af Dansk Center for Lys
Støt DCL’s arbejde for godt og energirigtigt lys i Danmark. Vær med til at præge lysdebatten og få løbende
adgang til den nyeste viden på belysningsområdet.
Følgende medlemsbetingelser er gældende fra 1. januar 2019.

Personligt medlemskab
Lys

Du får bladet LYS tilsendt 4 gange årligt – Danmarks eneste uafhængige blad om dagslys, kunstlys
og ny lysviden. Alle medlemmer kan i øvrigt gratis få bragt omtale i bladet i form af Lysglimt,
Navnenyt og Produktnyt

Viden og netværk

Du er ajour med de vigtigste begivenheder og med hvem der er de vigtigste spillere, får lejlighed til
at få den nyeste information, og kan holde din viden ved lige. På møder og konferencer kan du
knytte forbindelser til kunder, leverandører og videnspersoner.

Råd og vejledning

Medlemmer kan få råd og vejledning – eller eventuelt henvisning til andre videnspersoner, som
findes i DCL store netværk.

Standardisering

Du får danske synspunkter omkring lyskvalitet repræsenteret i Dansk Standard, CIE og en række
andre standardiseringssammenhænge.

Medlemsmøder

Du får adgang til DCL’s lokale medlemsmøder (medlemmer betaler kun direkte omkostninger),
hvor du kan opleve de nyeste lysprojekter, og høre om f.eks. arkitekternes eller installatørernes
ideer og oplevelser, og ny viden.

Konferencer, kurser og lysets
dag

Du får adgang til DCL’s konferencer og kurser til medlemspris – og ikke mindst Lysets Dag.

Priser

Personligt medlemskab koster årligt 1.500 kr. + moms.
Studerende (Ungt Lys-medlemmer) betaler dog kun 350 kr. inkl. moms årligt, mens pensionister
betaler 400 kr. inkl. moms årligt.

Støttemedlemskab/Sponsorat
Gør din organisation til Platin-, Guld eller Sølvmedlem og få ekstra, kontante fordele
Vi vil gerne opfordre dig og din organisation til at sponsorere DCL støttemedlem, og opnå følgende ekstra
fordele:
Platinmedlemskab
75.000 kr.

Guldmedlemskab
50.000 kr.

Sølvmedlemskab
25.000

50 %
24.000 kr.

40 %
19.200 kr.

30 %
14.400 kr.

Omtale i nyhedsbreve1
Værdi (som annoncer)

30 årlige nyheder
60.000 kr.

20 årlige nyheder
40.000 kr.

10 årlige nyheder
20.000 kr.

Gratis optagelse på partnerside i LYS, 4
gange/år
Værdi

600 anslag + logo
12.000 kr.

400 anslag + logo
8.000 kr.

200 anslag + logo
4.000 kr.

Årlig støtte
Ekstra fordele
LYS annoncerabatter
Værdi f.eks. v. 4 annoncer årligt

Gratis optagelse på online partnerside, DCL2
Værdi

600 anslag + logo
24.000 kr.

400 anslag + logo
16.000 kr.

200 anslag + logo
8.000 kr.

Rabat på alle DCL kurser og konferencer inkl.
Lysets Dag for alle medarbejdere
Skønnet værdi (afhængig af tilmeldinger)

30 %
12.000 kr.

20 %
8.000 kr.

10 %
4.000 kr.

Gratis stillingsannoncer i nyhedsbreve og på
hjemmeside
Værdi

5 stillingsopslag årligt
15.000 kr.

5 stillingsopslag årligt
15.000 kr.

5 stillingsopslag årligt
15.000 kr.

Gratis kursuspladser for medarbejdere
Værdi

1 medarbejder
på 6 kursusdage årligt
22.200 kr.

1 medarbejder
på 4 kursusdage årligt
14.800 kr

1 medarbejder
på 2 kursusdage årligt
7.400 kr

169.200 kr.

121.000 kr.

72.800 kr.

Samlet værdi af støttemedlemskab

Støttemedlemskaberne erlægges i tillæg til de personlige medlemskaber, giver ingen fordele ud over de nævnte.
Satserne, som tillægges moms, kan ikke forhandles.
Kommerciel omtale søges generelt indpasset, så der ikke kan herske tvivl om DCL uvildige status.
1.

DCL udsender hver 14. dag et nyhedsbrev. Brevet indeholder primært information om møder, konferencer, samt
information om kurser og andre vidensarrangementer. I en separat spalte i nyhedsbrevet bringer vi nyheder fra vores
partnere: Dine arrangementer, projekt- og produktnyheder osv. Din omtale vil bestå af en kort tekst på max. 200 anslag,
samt et 150x115 pixel billede. Din tekst kan indeholde et link f.eks. til dit eget website.

