Samhandelsaftale
Når vi vil hinanden

En samhandelsaftale er en aftale mellem jer og os — mellem din arbejdsplads
(kommune/institution/afdeling på sygehus/sygehus) og Brehms Spilerdug Aps.
Som ordet antyder er det, at vi vil hinanden og sammen får ”noget ud af det”.

Se her hvad en samhandels aftale er, hvordan vi etablerer den og hvad det kan
betyde for jer…...

Hvad får I ud af at være samhandelskunde hos Brehms
Spilerdug?
Den økonomiske side
I får en forhandlet rabat på Spilerdug og Spiler+. Hvor stor rabatten er, afhænger af hvor stor en mængde der forventes købt.

Den faglige support
Undervisning hos jer
1 gang om året har I 2 timers gratis undervisning i anvendelse af Spilerdug hos
jer.
Er der for mange deltagere til et hold, laver vi f.eks. 2 undervisningsseancer.

Rabat på bestilte kurser hos jer.
Ønsker I undervisning hos jer med varighed af en hel eller halv dag i et specifikt
emne får I rabat på prisen.

Fuld adgang til alle Videoer og Vejledninger på vores hjemmeside.
Adgang til Videoer, Vejledninger og andet Støttemateriale kræver nu log in på
vores hjemmeside www.spilerdug.dk.
Som samhandelskunde logger I ind med jeres arbejdsmail og så har I adgang til
det hele.

Gratis adgang til vores udbudte temakurser.
De temakurser I finder udbudt på vores hjemmeside er gratis for jer.

Gratis adgang til vores E-læringsmodul om Forflytningskundskab og Spilerdug.
Modulet er et godt supplement til fysisk undervisning. I kan inddrage det i jeres undervisning af ansatte eller nyansatte, eller forud for en undervisningsseance, som brush up
eller lign.

Gratis virtuel vejledning hvor vi vejleder jer—hos jer—og efter et fast koncept og via Teams eller Zoom

Fri adgang til sparring og spørgsmål om Spilerdug og Forflytning hos vores
faglige konsulenter enten per telefon eller mail.

Hvad får vi i Brehms Spilerdug ud af samhandelsaftalen med jer?
At I forpligter jer til at gøre os til jeres primære leverandør af Spilerdug.

Ja—det lyder positivt, så hvad gør vi?
Kontakt den af os faglige konsulenter der er i dit område, så kommer vi videre
derfra.
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