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Bliv medlem af DCL 

Danmarks helt sikkert stærkeste professionelle netværk for belysningsinteresserede 

Med et medlemskab af DCL får du adgang til masser af medlemsfordele, rådgivning, viden og ikke 

mindst det rigtige netværk. Du kan være med til at præge lysdebatten og til at støtte DCL’s arbejde 

for godt og energirigtigt lys i Danmark. 

Din virksomhed kan tegne et firmamedlemskab, og vil I støtte foreningen yderligere, kan I tegne et 

støttemedlemskab. Du kan også selv tegne et personligt medlemskab. 

Hvorfor skal jeg være medlem af DCL? 

• DCL er Danmarks professionelle netværk for dig, der brænder for og interesserer dig for 

belysning – dagslys eller kunstlys 

• DCL varetager dine interesser i Dansk Standard og CIE (Den Internationale 

belysningskommission). Opdatering af standarder, formidling af nye tiltag, kort sagt: viden!  

• Dansk Center for Lys følger branchen tæt – nationalt og internationalt. Vi formidler vigtige 

nyheder hurtigt og effektivt. Alt bliver bragt videre direkte til dig via DCL’s LinkedIn, 

Facebook-gruppe og i LYS. Vi er på alle medier hele tiden, og sørger for, at du er opdateret – 

din viden serveres og er kun et enkelt klik væk! 

• DCL er ELEs (European Lighting Expert’s) officiel repræsentant i Danmark. Med en ELE-

eksamen kan DU dokumentere overfor bygherre og andre interessenter, at du har alle de 

nødvendige faglige kompetencer for at sikre en korrekt implementering af et professionelt 

lysdesign gennem hele værdikæden 

• DCL deltager i mange forskningsprojekter på vegne af dig, finansieret af f.eks. ELFORSK, 

EUDP, Realdania, Sophus Fonden m.fl. Projekter, hvis resultater direkte giver danske aktører 

massive fordele f.eks. i form af ny viden om energibesparende lysstyringer eller intelligent 

anvendelse af adaptivt lys (døgnrytmelys) uden merforbrug! 

• Men frem for alt: Vi har det sjovt i DCL. Ude i landets kredse mødes branchefolk på kryds og 

tværs og ser på projekter og udveksler erfaringer. Og så hjælper vi de unge i gang i branchen 

via vores Ungt Lys. Vi etablerede i branchen bærer her et kæmpe ansvar for at sikre, at de 

fremtidige lyseksperter bliver klædt rigtigt på! Hvor gør vi det bedre end i et professionelt 

netværk, hvor der er plads til smil, udfordringer og fart på? 

Meld dig ind allerede i dag 

Yderligere oplysninger: kontakt os på tlf. 47 17 18 00 eller information@centerforlys.dk 

 

 

mailto:information@centerforlys.dk
http://www.centerforlys.dk/
https://centerforlys.dk/firmamedlemskab/
https://centerforlys.dk/medlemmer-fordele/bliv-stoettemedlem/
https://centerforlys.dk/medlemmer-fordele/medlemskab/
http://www.centerforlys.dk/produkt/dcl-medlemskab/
mailto:information@centerforlys.dk
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Støttemedlemskab 

På samme måde som med et firmamedlemskab får alle jeres medarbejdere adgang til at læse LYS 

online, og alle medarbejdere kan søge om at blive medlem af DCL’s Facebook-gruppe, hvis I 

tegner et støttemedlemskab. Herudover får I følgende fordele: 

 

 
Årlig støtte 

Platinmedlemskab 
82.500 kr. 

Guldmedlemskab 
55.000 kr. 

Sølvmedlemskab 
27.500 kr. 

Ekstra fordele  

LYS annoncerabatter 

Værdi f.eks. v. 3 annoncer årligt 

Omtale i nyhedsbreve1 

Værdi (som annoncer) 

Gratis optagelse på partnerside i LYS,  

3 gange/år 

Værdi 

Gratis optagelse på onlinepartnerside 

Værdi 

Rabat på alle DCL’s kurser og konferencer 

inkl. Lysets Dag for alle medarbejdere 

Skønnet værdi (afhængig af tilmeldinger) 

 

Gratis stillingsannoncer i nyhedsbreve og 

på hjemmeside  

Værdi 

Gratis kursuspladser for medarbejdere 

 

Værdi 

 

Sponsorat af Den Danske Lyspris 

Værdi 

 

50 % 

24.000 kr. 

30 årlige nyheder 

60.000 kr. 

600 anslag + logo 

 

12.000 kr. 

600 anslag + logo 

24.000 kr. 

30 % 

 

12.000 kr. 

 

5 stillingsopslag årligt 

 

15.000 kr. 

1 medarbejder  

på 6 kursusdage årligt 

22.200 kr. 

 

Platinsponsorat 

10.000 kr. 

 

40 % 

19.200 kr. 

20 årlige nyheder 

40.000 kr. 

400 anslag + logo 

 

8.000 kr. 

400 anslag + logo 

16.000 kr. 

20 % 

 

8.000 kr. 

 

5 stillingsopslag årligt 

 

15.000 kr. 

1 medarbejder  

på 4 kursusdage årligt 

14.800 kr. 

 

Guldsponsorat 

7.500 kr. 

 

30 % 

14.400 kr. 

10 årlige nyheder 

20.000 kr. 

200 anslag + logo 

 

4.000 kr. 

200 anslag + logo 

8.000 kr. 

10 % 

 

4.000 kr. 

 

5 stillingsopslag årligt 

 

15.000 kr. 

1 medarbejder  

på 2 kursusdage årligt 

7.400 kr. 

Samlet værdi af støttemedlemskab 179.200 kr. 128.500 kr. 72.800 kr. 

Støttemedlemskaberne erlægges i tillæg til personligt medlemskab eller firmamedlemskab og 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. 

 

 

mailto:information@centerforlys.dk
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Fordele ved et firmamedlemskab i forhold til et personligt medlemskab: 

 

 

 

 

 

  

 

Firmamedlemskab 

Med et firmamedlemskab i DCL får du mere fleksibilitet for dem af de ansatte i dit firma, der 

ønsker at deltage i DCL’s arrangementer eller kurser til medlemspriser. Med et firmamedlemskab 

følger et antal ”flydende medlemskaber”, der ikke er tilknyttet en bestemt ansat i jeres firma. 

I får alle de samme fordele som ved et personligt medlemskab + særlige fordele som 

firmamedlem: 

• Vi kan sende LYS sende direkte til det antal navngivne medarbejdere, som medlemskabet 

omfatter, eller samlet til jeres firma – det er helt op til jer! 

• Alle jeres medarbejdere får naturligvis adgang til at læse LYS online! 

• Alle medarbejdere kan søge optagelse i DCL’s Facebook-gruppe og få direkte adgang til de 

mange andre medlemmer i DCL, der har tilmeldt sig. Her kan du føre koncentrerede 

dialoger i et professionelt, lukket miljø, søge inspiration og samarbejder og lave ”shout 

outs” til andre professionelle, hvis du har brug for et input til en idé eller et projekt. 

• Firmaer, der tegner firmamedlemskab, får deres logo, navn og hjemmesideadresse med i 

en liste over DCL firmamedlemmer i LYS. 

• Firmaer med firmedlemskab får logo, navn, kort (one-liner) omtale og link på DCL’s 

hjemmeside.  

• Firmaer med firmamedlemskab kan få vist jobopslag i DCL’s nyhedsbrev og på DCL’s 

hjemmeside. 

Vælg den størrelse medlemskab, der passer til din virksomhed:  

Firmamedlemskab Tilknyttede 
medlemskaber 

Antal LYS 
(medlemsblad 

Pris pr. år 
(ekskl. moms) 

A 11 11 27.500 kr. 

B 9 9 22.000 kr. 

C 7 7 16.500 kr. 

D 4 4 11.000 kr. 

E 2 2   5.500 kr. 

 

  Flere ansatte      

  deltager til  

  medlempris 

  Alle ansatte 

  kan læse LYS 

  online 

   Synlighed i 

   LYS og på 

   hjemmeside  

mailto:information@centerforlys.dk
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Medlemskab for uddannelses- og forskningsinstitutioner 

Med et for uddannelses- og forskningsinstitutioner får du mere fleksibilitet for dem af de ansatte i 

din organisation, der ønsker at deltage i DCL’s arrangementer eller kurser til medlemspriser. Med 

et for uddannelses- og forskningsinstitutioner følger et antal ”flydende medlemskaber”, der ikke 

er tilknyttet en bestemt ansat i jeres organisation. 

I får alle de samme fordele som ved et personligt medlemskab + særlige fordele med et 

medlemskab for uddannelses- og forskningsinstitutioner: 

• Vi kan sende LYS sende direkte til det antal navngivne medarbejdere, som medlemskabet 

omfatter, eller samlet til jeres organisation – det er helt op til jer! 

• Alle jeres medarbejdere får naturligvis adgang til at læse LYS online! 

• Alle medarbejdere kan søge optagelse i DCL’s Facebook-gruppe og få direkte adgang til de 

mange andre medlemmer i DCL, der har tilmeldt sig. Her kan du føre koncentrerede 

dialoger i et professionelt, lukket miljø, søge inspiration og samarbejder og lave ”shout 

outs” til andre professionelle, hvis du har brug for et input til en idé eller et projekt. 

• Uddannelses- og forskningsinstitutioner, der tegner medlemskab for uddannelses- og 

forskningsinstitutioner, får deres logo, navn og en kort (one-liner) omtale med i en liste 

over DCLs medlemmer i LYS. 

• Uddannelses- og forskningsinstitutioner med medlemskab får logo, navn, kort (one-liner) 

omtale og link på DCL’s hjemmeside.  

• Uddannelses- og forskningsinstitutioner med medlemskab kan få vist jobopslag i DCL’s 

nyhedsbrev og på DC’L’s hjemmeside. 

Kontakt os for mere information om medlemskab for uddannelses- og forskningsinstitutioner.  

mailto:information@centerforlys.dk
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Bliv en del af DCL’s professionelle netværk – meld dig ind allerede i dag: 

www.centerforlys.dk/produkt/dcl-medlemskab/. 

 

 
 

Rev4/2022-01-07/ml 

Personligt medlemskab 

Et personligt medlemskab giver en lang række fordele: 

• Du får bladet LYS tilsendt 3 gange årligt – Danmarks eneste uafhængige blad om dagslys, 

kunstlys og ny lysviden. Alle medlemmer kan få bragt omtale i bladet i form af Lysglimt, 

Navnenyt og Produktnyt. 

• Du er ajour med de vigtigste begivenheder og med hvem, der er de vigtigste spillere, du 

får den nyeste information og kan holde din viden ved lige. 

• Du få råd og vejledning – eller henvisning til andre videnspersoner i DCL store netværk. 

• Du får adgang til DCL’s lokale medlemsmøder, hvor du kan opleve de nyeste lysprojekter 

og høre om f.eks. arkitekternes eller installatørernes ideer og oplevelser og få ny viden. 

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

Dag. 

Pris for personligt medlemskab: 1.650 kr. ekskl. moms 

 

mailto:information@centerforlys.dk
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