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VELKOMMEN
Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt
marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og
udfordringer. Samtidigt er virksomhederne underlagt en omfattende politisk regulering.
Det kræver et stærkt, troværdigt og synligt samlingspunkt for virksomheder og foreninger,
der beskæftiger sig med alle former for kommunikation. Samlingspunktet er Grakom –
Brancheforeningen for Kommunikation, Design & Medieproduktion.
Grakom er foreningen for alle dele af branchen. Det gælder lige fra industrivirksomheder til
kreative rådgivere samt handels- og servicevirksomheder.
Grakoms primære formål er at arbejde for at skabe de bedste udviklingsmuligheder og
rammebetingelser for foreningens medlemmer. Grakom varetager medlemmernes interesser,
skaber værdi for virksomhederne og styrker deres grundlag for forretning.
I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde
netværk.

Udledningen af drivhusgasser fra fremstillingen af
denne tryksag er beregnet
i henhold til ClimateCalc.
www.climatecalc.eu
Licens no. FSC-C09489

Brochuren er produceret i overensstemmelse
med det grafiske CSR-kodeks.
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GRAKOM KÆMPER FOR DINE INTERESSER
De politiske og samfundsøkonomiske rammebetingelser har stor betydning for din
virksomheds muligheder for at udvikle sig, erobre markedsandele og skabe overskud.
Det gælder uanset om din virksomhed beskæftiger sig med tryksager, digital kommunikation, markedsføring, distribution, emballage eller med anden form for produktion,
salg eller rådgivning indenfor kommunikation, design og medieproduktion.
Grakom varetager branchens politiske interesser og arbejder altid for frie muligheder for
at drive virksomhed.

FOKUSERET BRANCHEFORENING

POLITISK GENNEMSLAGSKRAFT

Grakom er en fokuseret brancheforening, der samler

Grakom har allerede dokumenteret politisk gennem-

virksomheder med fælles interesser for et frit marked

slagskraft til gavn for branchen. Det var fx Grakom, der

med fair konkurrence, og hvor man som virksomhed

stod i spidsen for modstanden mod reklameafgiften.

og som leder belønnes for initiativ, innovation og

Den sag blev løst til gavn for hele branchen.

dygtighed. Vi arbejder for politiske rammebetingelser,
der giver plads til et marked, hvor man ikke hæmmes

Som medlem af Grakom har din virksomhed direkte

uhensigtsmæssigt af regler, afgifter, skatter, admini-

adgang til at rejse sager om de politiske rammebetingel-

strative byrder eller af unfair konkurrence fra landene

ser overfor foreningen.

omkring os.

HOS GRAKOM ER DU DEN STORE
Grakoms branchefokus betyder, at vi kan samle kræfterne om de sager, der konkret betyder noget for netop
vores særlige branche. Det ligger dybt i vores fundament, at vi også lytter til små virksomheder og mindre
segmenter i branchen. Hos Grakom er den lille virksomhed stor.
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DERFOR SKAL DU MELDE DIG IND I GRAKOM
I Grakom er alle virksomheder og foreninger der arbejder med kommunikation, design
og medieproduktion velkomne. Vi har specialtilpassede tilbud til en række segmenter
inden for branchen og målretter vores service og rådgivning specifikt til disse.

Medlemmer af Grakom har adgang til en række
services og ydelser, som hjælper med de mange
problemstillinger, man som virksomhedsleder møder
i den daglige drift af virksomheden.
• Grakom medvirker til at sætte brancherelevante
problemstillinger på den politiske dagsorden
• Dig og dine behov er omdrejningspunktet for
vores arbejde
• I Grakom får du hurtige og præcise svar på
spørgsmål, der vedrører dit personale, din virksomhed eller dit marked
• Du får adgang til markedets mest attraktive
syge-/barselsfond
• Dit kontingent kan tjenes ind flere gange ved at
benytte de rabataftaler, Grakom har forhandlet
• Du kan erfaringsudveksle og forretningsudvikle
med kolleger fra branchen
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RÅD OG REGLER OM
MEDARBEJDERFORHOLD
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PERSONALE UDEN PROBLEMER
Grakom er din sikkerhed for, at du ikke får uforudsete personaleproblemer. Alle problemstillinger, der omhandler
dine medarbejdere, kan du få hjælp til i Grakom. Vores rådgivning er konkret, brugbar og anvendelig. Du kan få
et gratis HR jura tjek, så du er sikker på, at alt omkring dine medarbejderes forhold er i overensstemmelse med
gældende regler.
Vi rådgiver om forhold ved nyansættelser fx hjælp til udarbejdelse af kontrakter samt løn og pension.
Vi rådgiver under ansættelsen om arbejdstider, ferie, konflikter, sygdom og arbejdstidsregler, hjælp ved fratrædelser
og stillingsændringer m.m.
Ved opsigelser og fratrædelser får du hjælp til, hvordan dette skal håndteres efter reglerne.
Markedets mest attraktive syge-/barselsfond, der også gælder for ejere og ledere af virksomheden.

ARBEJDSMILJØ

UDDANNELSE

Det er vigtigt at kende og overholde arbejdsmiljølov-

Hvad enten du skal have en elev, sende dine med-

givningen. Og så giver det positive sidegevinster at have

arbejdere på efteruddannelse eller søger viden om,

et velfungerende arbejdsmiljø. Grakoms konsulenter

hvor der er tilskudsmuligheder til uddannelse, så kan

hjælper dig bl.a. med følgende opgaver:

Grakom hjælpe.

• Hvad siger arbejdsmiljøloven?

Grakom tilbyder også flere muligheder for at deltage

• APV, kemi, ventilation, osv.

i målrettede faglige netværk for både dig og dine medarbejdere.

• Rådgivning i forbindelse med arbejdstilsynsbesøg
• Arbejdsmiljøorganisationen og samarbejde om
arbejdsmiljø.

9

VIDEN OG VÆRKTØJER
TIL VIRKSOMHEDSDRIFT
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BEVAR DIT FOKUS
Som medlem af Grakom kan du koncentrere dig om din forretning og lade os hjælpe dig med alle forhold omkring
virksomheden. Lige fra samarbejdsbetingelser med kunder eller leverandører, markedsføringsret, kvalitets- og
miljøledelse, til gunstige rabatter.
Du får adgang til en markedsføringsretlig værktøjskasse, der giver svar på, hvad du må i forhold til lovgivningen og
Forbrugerombudsmandens retningslinjer.

AFTALER OG KONTRAKTER

KVALITETS- OG MILJØLEDELSE

Hos Grakom får du adgang til en række skabeloner på

Grakoms værktøjer samler dine ledelsessystemer i ét

aftaler, der umiddelbart kan bruges som virksomhedens

system, og det sparer omkostninger til ekstern certifice-

egne betingelser. Det kan være generelle salgs- og leve-

ring og reducerer de interne ressourcer.

ringsbetingelser, samhandelsbetingelser for webshops,
hostingydelser, reklamebureauer og software m.m.

Vi tilbyder miljøledelse gennem skræddersyede værktøjer. Hvad angår klima- og energiregnskab får du overblik

RABATAFTALER

over mulige besparelser og får lagt en handlingsplan.

Du finder knap 20 attraktive rabataftaler på en række
forskellige produkter og serviceydelser. De er populære

Derudover rådgiver vi om: Miljøregnskaber, der fokuse-

og bakkes op af store del af medlemskredsen. Der fin-

rer på råvarer, spild, nøgletal og forbedringstiltag, renere

des aftaler på bl.a. pakker med GLS, telefoni, brænd-

teknologi, spildstyring og ikke mindst miljøloven.

stof, forsikring, firmapension og designkurser.
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RUNDT OM DIT MARKED
OG DINE KUNDER
12

DIN VERDEN PUNKT FOR PUNKT
I en foranderlig verden er der brug for overblik og viden både på danske og udenlandske markeder. Grakom hjælper
dig med forhold, der vedrører dine kunder, og det marked netop din virksomhed er på. Du får adgang til en række
markedsstatistikker, udenrigstal og regnskabsanalyser på udvalgte brancher og virksomheder.
Har du brug for hjælp til offentlige udbud og tilbudsgivning, så får du rådgivning og viden hos Grakom.

INTERNATIONALE FORHOLD

MILJØ OG KEMI

Grakom rådgiver om eksport og sourcing, og du får

Du kan få rådgivning og hjælp til ansøgning til diverse

adgang til markedsanalyser fra både Østeuropa og

miljømærker: Svanen, Blomsten og FSC/PEFC, hvor disse

Norden. Du kan deltage på målrettede erhvervsrejser i

systemer er relevante for virksomhedens produkter og

udlandet og få adgang til netværk om CSR og eksport.

marked.

CSR

Der eksisterer en række krav til anvendt kemi og

Øgede krav fra kunder og lovgivning til at garantere

substrat i forskellige materialer. Grakom rådgiver bl.a.

social ansvarlig produktion er en udfordring. Med

om: Farver, lak og lim i relation til krav i EU og dansk

Grakoms CSR-kodeks kan du give dine kunder sikkerhed

lovgivning, kundekrav til kemikalier eller substrat og

for, at du producerer og agerer socialt ansvarligt.

krav i medfør af regler om produkter til fødevarer.
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SÅDAN BLIVER DU EN DEL AF GRAKOM
Det er nemt og hurtigt at blive medlem af Grakom og straks få adgang til de mange
ydelser og tilbud. Der er flere forskellige måder at blive medlem af Grakom på, bl.a.

GRAKOM FULL SERVICE

GRAKOM ARBEJDSGIVERE

Et Grakom Full Service medlemskab giver adgang til

Grakom Arbejdsgivere er for virksomheder med medar-

alle foreningens ydelser. De fleste af disse er inkluderet i

bejdere på de grafiske overenskomster.

kontingentet, et fåtal afregnes til gunstige timepriser.
Ud over de services, der ligger i Grakom Full Service,
Læs mere om kontingent og indmeldelse på grakom.dk.

får du rådgivning om alt, hvad der vedrører de grafiske

Her finder du også foreningens vedtægter.

overenskomster og advokatbistand i det arbejdsretlige
system.
Du får også adgang til Grakoms detaljerede lønstatistik

GRAKOM FORENING

baseret på medlemsindberetninger samt DA’s løn- og
fraværsstatistik.

Er du medlem af en forening, der har samme fokusområde som Grakom, er et foreningsmedlemskab en mulighed. Grakom hjælper foreninger med rådgivning og
markedsføring og kan også tilbyde sekretariatsbistand.

Har du spørgsmål til hvad Grakom kan gøre for dig, så er medlemsafdelingen klar på
tel 63 12 70 00 eller bliv klogere på grakom.dk. Vi kommer gerne forbi til et møde for
at fortælle dig mere om, hvilke fordele du kan have af at blive en del af Grakom.
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ÉN STÆRK STEMME FOR HELE BRANCHEN
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