
  VI VARETAGER FORLAGENES INTERESSER

  JURIDISK STØTTE OG BEKÆMPELSE AF PIRATKOPIERING

  INFORMATION, DIALOG, VIDENSDELING OG NETVÆRK

Vi tager ini�a�ver og laver a�aler på områder, som styrker branchen kommercielt.

Danske Forlag har f.eks. taget ini�a�v �l at indføre et nyt fælles klassifika�onssy-

stem, Thema, og vi er medarrangør af Branchetræf hvert 2. år, som samler forlag og 

boghandlere i Danmark, samt af Nordic Educa�onal Conference, som a�oldes hvert 

2. år i ski�ende nordiske lande.

 KONKRETE MEDLEMSFORDELE

HUSK, AT DER ER 50 % RABAT FOR NYE MEDLEMMER I ÅR 1 OG 25 % I ÅR 2

  FÆLLES KOMMERCIELLE BRANCHEINITIATIVER

 Håndtering af medlemmernes sager om digital piratkopiering på interne�et

 3 �mers gra�s årlig advokatrådgivning hos et af Danmarks førende advokat-

kontorer Kromann Reumert

 Rabat på deltagerprisen på Branchetræf, som a�oldes hvert 2. år for forlag og 

boghandlere

 Direkte adgang �l at beny�e Informa�onsa�alen om levering af undervisnings-

materialer �l CFU’erne

 Gra�s adgang �l årsmiddag og medlemsmøder samt udvalgte medlemsmøder 

hos Dansk Erhverv

 Gra�s nyhedsbreve om poli�ske ini�a�ver, arrangementer og andre informa�-

oner, som er ny�ge at modtage i en travl hverdag.

 Mulighed for medlemskab af Forlagsklubben - et netværk for yngre medarbej-

dere hos Danske Forlags medlemmer 

Chris�ne Bødtcher-Hansen Louise Riisgaard      Rikke Dybdahl Harpsøe 
Direktør Sekretariatschef      Akademisk sekretær

Danske Undervisningsforlag

Du er al�d velkommen �l at kontakte os på tlf. 33 15 66 88 eller
mail info@danskeforlag.dk

Danske Forlag samler både trade- og undervisningsforlagene i Danmark og sikrer poli-

�sk indflydelse i forhold �l beslutninger, som kan påvirke rammebe�ngelserne for at 

drive forlagsvirksomhed. Foreningen bor hos Dansk Erhverv, og vores professionelle 

sekretariat og ak�ve udvalgsmedlemmer er i jævnlig dialog med væsentlige beslut-

ningstagere og har pladser i relevante udvalg og organisa�oner. Det betyder, at forla-

genes stemme bliver hørt. Gennem ak�vt medlemskab af den europæiske forlægger-

forening (FEP) og den interna�onale forlæggerforening (IPA) sikrer Danske Forlag ind-

flydelse på de rammer, som sæ�es i interna�onale traktater og i EU. Vi samarbejder 

tæt med forfa�erforeninger, andre autor- og producen�oreninger samt Dansk Erhverv 

om at fremme fælles poli�ske interesser.

Digitaliseringen medfører desværre piratkopiering af forlagenes udgivelser. Vi er ak�ve 

medlemmer af Re�ghedsAlliancen, så hvis din udgivelse bliver ulovligt delt på ne�et, 

har du et sted at gå hen. Vi arbejder også med forebyggende kampagner og på at få 

poli�sk opbakning �l besky�else af forlagenes re�gheder. 

Vores medlemmer har adgang �l 3 �mers årlig gra�s advokatrådgivning hos et af lan-

dets førende advokatkontorer Kromann Reumert.

Du får mulighed for at deltage i medlemsmøder og netværke med kolleger i branchen. 

Vi udsender jævnligt nyhedsbreve, deler referater fra bestyrelsens møder og �lbyder 

deltagelse i forskellige erfagrupper. I foråret bliver de personlige medlemmer inviteret 

�l generalforsamlingen med e�erfølgende middag.

Vi laver også Danske Forlags årssta�s�k, som bl.a. fungerer som pejlemærke for forla-

gene. Vi er al�d åbne over for dialog og input og er interesserede i at høre, hvad der 

optager vores medlemmer.


