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HDS
Medlemskab

For dig, din virksomhed og dine 
ansatte er dit medlemskab fyldt 
med løsninger som gør jeres 
hverdag nemmere.
Vi ved at tid er det vigtigste du 
har og derfor er dit medlemskab 
grundlæggende, at sikre mere 
tid, spare dig penge og åbne for 
sublime fordele man ellers ikke 
normalt kan få adgang til.
Læs mere på side 4 ->
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Vores koncept er baseret på mere end 12 års 
erfaring med håndværkere i Danmark. Vores 
direktør er selv håndværker og mekanikker.
Vi har belyst eksisterende marked og har 
konstateret, at der er et erkendt markedsbehov 
for en nutidig tilgang til vores tid og et behov 
for bedre aftaler. Derfor opstod tanken om 
Håndværkstid.
Med afsæt i et medlemskab vil du, som medlem, 
opnå fordele, rabatter og værdier ud over det 
sædvanlige.

Vores fokus er altid at bearbejde stærke, stabile 
og solide aftaler i hus til alle vore medlemmer. 
Aftaler der med tillid skaber grundlæggende 
forandringer i vore medlemmers virksomhed. Det 
gælder både virksomheden i sig selv, men i den 
grad også virksomhedens medarbejdere.
Kollektivt set handler det om, at vi mange små og 
mellemstore virksomheder må stå sammen og så 
vi alle får mere tid og flere ressourcer til rådighed 
– Håndværkstid er resultatet!

Om Os

Håndværkstid ApS Håndværkstid ApS

Teamet

Hos Håndværkstid er vi et dedikeret team, som hver dag søger at skabe den bedste oplevelse for dig 
som håndværker og for dig som forbruger i Danmark. Med hovedkontor, administration, support- og 
udviklingsafdeling samt salg i Tilst, har vi skabt en effektiv organisation, hvor kundetilfredshed og kundeservice 
er i højsædet hver eneste dag.

Flemming
Direktør

Patrik
Kundeservice

Nanna
Kundeservice

Henrik
Chef programmør

Michael
Rådgiver

Robin
Rådgiver
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HDS Medlemskab HDS Medlemskab

Vores APP
Håndværkstid

Håndværkstid-appen er en digital løsning, som 
gør det nemt for dine kunder at finde dig. Appen 
giver kunden en oversigt over ledige hånd-
værkere, som befinder sig i samme geografiske 
område. Bliver du valgt til en bestemt opgave 
til en given kunde, skal du blot bekræfte, at du 
vil varetage dig opgaven. Og så begynder dit 
arbejde!

Læs mere på side 6 ->

Spar penge med 
Rabattid

Håndværkstid har indgået et samarbejde med 
Visma LogBuy.
Dette kalder vi for Rabattid. For dig betyder det, 
at du som HDS-medlem får adgang til Rabat-
tid, en favorabel rabatportal, hvor du kan spare 
penge på blandt andet elektronik, rejser, restau-
rantbesøg, tøj, tilbehør til boligen og meget mere.

Læs mere på side 8 ->

Stærke aftaler 
med Branchetid

Med Branchetid kan du bl.a. få rabat 
på brændstof og bilvask, kontorartikler, 
erhvervsforsikringer, møbler, flyrejser, biludlejning 
samt mange andre varer inden for kategorier 
som fx mad, kaffe, print, elektronik og 
overnatninger.

Læs mere på side 10->

Ny hjemmeside 
med Digitaltid

Få din webløsning, markedsføring, drift og sup-
port hos os. Så får du tid til at koncentrere dig om 
din kerneforretning.
Med et HDS medlemskab får du et gavekort til en 
værdi af kr. 9.995,- til Digitaltid. Du behøver ikke 
et HDS medlemskab for at kunne købe ydelser 
hos Digitaltid 

Læs mere på side 12->

Alt inklusivt medlemskab
Et medlemskab i Håndværkstid betyder aftaler med nogle af de største og mest seriøse virksomheder i 
Danmark. Så du få en mere effektiv hverdag.

Håndværkstid
Årlig værdi: kr. 6.995,-

Rabattid
Årlig værdi: kr. 7.990,-

Branchetid 
Årlig værdi: 8.990,-

Digitaltid
Årlig værdi: kr. 9.995,-

Medium

Gratis Small Large

Håndværkstid

Rabattid - op til 10 medarbejdere

Branchetid

Digitaltid

Håndværkstid - begrænset adgang Håndværkstid

Rabattid - op til 3 medarbejdere

Branchetid

Digitaltid

Håndværkstid

Rabattid - op til 25 medarbejdere

Branchetid

Digitaltid

 995
Månedlig

 0
Månedlig

 495
Månedlig

 1495
Månedlig

kr

kr kr kr



Findes både til computer, 
tablet og smartphone.

Bedre udnyttelse af din 
tid.

Stærk branding i dit 
geografiske område.

Find kunder med 
Håndværkstid

Spar tid ved at lade dine kunder booke dig 
gennem vores app, Håndværkstid.
Du kan lige nu få kunder, få tilbudt opgaver og 
frigive ledige tider på alle dine mobile enhed. 

Håndværkstid-appen er en digital løsning, som 
gør det nemt for dine kunder at finde dig. Appen 
giver kunden en oversigt over ledige hånd-
værkere, som befinder sig i samme geografiske 
område. Bliver du valgt til en bestemt opgave 
til en given kunde, skal du blot bekræfte, at du 
vil varetage dig opgaven. Og så begynder dit 
arbejde! 

For dig som håndværker er det både nemt og 
mindre tidskrævende.

Fordele med vores app
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Håndværkstid Appen

Håndværkstid Appen Håndværkstid Appen

Sådan finder du projekter via 
Håndværkstid:

Du tilmelder dig Håndværkstid ved at udfylde formu-
laren på vores hjemmeside eller ved at ringe til os på 
telefon +45 70 234 234, så hjælpe vores kundeservice 
dig.

Trin 1 Bliv medlem af Håndværkstid

Download Håndværkstid-appen og opret en profil. Efter-
følgende kan du bruge appen og få notifikationer, hver 
gang du får tilbudt en opgave.

Trin 2

For at gøre din profil tiltrækkende over for potentielle 
kunder kan du med fordel udfylde oplysningerne på din 
profil. Eksempelvis er der boksfeltet “om mig/virksom-
heden”, som giver kunden indblik i dig som person og din 
virksomhed. 

Trin 3

Når du er ombord i appen og har oprettet en profil, er du 
klar til at finde kunder i dit lokalområde. Du vil få en noti-
fikation, hvis en kunde har valgt dig til en given opgave. 

Trin 4

Hos Håndværkstid handler det om at gøre det nemt for dig som håndværker. Derfor har vi altid et skarpt fokus 
på at skabe digitale genveje, der netop opfylder dine ønsker om en nemmere hverdag. Du er én af dem, der 
holder sammen på Danmark. Derfor skal der også være nogen, der gør din tid værdifuld – dette er vores mål i 
Håndværkstid!

Få adgang til Håndværkstid appen

Udarbejd din profil

Bekræft tilbudte opgaver



2.800+
Steder & Mærker

+68%
Mere Medarbejdertil-

fredshed

395.000
Brugere

Hvad er Rabattid
Som håndværker – og medlem af Håndsværkstid 
– kan du helt eksklusivt opnå rabat hos mere end 
2.800 kendte steder og mærker.

Om Rabattid
Håndværkstid har indgået et samarbejde med 
Visma LogBuy.

Dette kalder vi for Rabattid. For dig betyder 
det, at du som HDS-medlem får adgang til 
Rabattid, en favorabel rabatportal, hvor du kan 
spare penge på blandt andet elektronik, rejser, 
restaurantbesøg, tøj, tilbehør til boligen og meget 
mere.

Visma LogBuy er et lukket univers med 395.000 
brugere. Som medlem af Håndværkstid bliver 
du eksponeret inde i Visma LogBuy-appen, så 
brugerne kan finde dig og din få tilbud fra din 
virksomhed.

Du bliver derfor eksponeret både i Håndværkstid-
appen og i Visma LogBuy-appen. Dette er en 
kæmpe fordel og det giver gode muligheder, for 
dig og din virksomhed, for at få flere opgaver 
uden at du skal opsøge det og bruge yderligere 
af din kostbare tid.

Samarbejdet mellem Visma LogBuy og 
Håndværkstid er uden tvivl en profitabel 
mulighed for din økonomi! Som medlem af 
Håndværkstid bliver du automatisk medlem af 
samarbejdet med Visma LogBuy – Rabattid.

2 voksne & 2 børn
Bil: kr. 2.250,-

Sport kr. 1.200,-

Tøj & Sko kr. 3.500,-

Oplevelser kr. 2.500,-

Rejser kr. 2.400,-

Telefoni kr. 640,-

Elektronik kr. 1.000,-

Indbo kr. 1.200,-

Spisesteder kr. 2.000,-

Besparelser pr. år kr. 16.690,-

1 voksen
Bil: kr. 1.450,-

Sport kr. 700,-

Tøj & Sko kr. 1.680,-

Gaver kr. 2.100,-

Rejser kr. 1.500,-

Telefoni kr. 400,-

Elektronik kr. 1.600,-

Indbo kr. 800,-

Spisesteder kr. 900,-

Besparelser pr. år kr. 10.630,-
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Rabattid Rabattid

Så meget spare du

Flere kunder og 
øget produktivitet 
med Rabattid!

Fordele

For din virksomhed betyder det, at du bliver 
medlem af et univers, hvor du får adgang til 
fantastiske tilbud – samtidig med, at du nemt kan 
motivere og belønne dine ansatte. Faktisk er hele 
68% af medarbejdere mere tilfredse med deres 
job, når de har adgang til daglige medarbejder-
fordele.

Hos Rabattid vil dine tilbud være synlige for andre 
medlemmer. På den måde øger du din synlighed 
på flere platforme med en klassisk “noget-for 
noget”-aftale.

Spar penge med Rabattid

Beregning udregnet af



Opnå unikke 
brancheaftaler og 
besparelser

Med Branchetid får du adgang til Visma LogBuy, 
som er Danmarks største rabat- og fordelsportal. 

I starten af 2022 introducerede Visma LogBuy 
en B2B-version af deres kendte rabat-univers, 
som er 100 % målrettet små og mellemstore 
virksomheder og deres indkøbsbehov. 

Ofte er det ikke muligt at opnå rabat som en 
mindre virksomhed, men Visma LogBuy har 
forhandlet rabatterne på forhånd hos anerkendte 
leverandører på mange typer varer og servicer, 
som er relevante for virksomheder. Du kan bl.a. 
få rabat på brændstof og bilvask, kontorartikler, 
erhvervsforsikringer, møbler, flyrejser, biludlejning 
samt mange andre varer inden for kategorier 
som fx mad, kaffe, print, elektronik og 
overnatninger.

Mange 
flere og nye 
aftaler i 
fremtiden
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Branchetid

Stærke aftaler med Branchetid

Professionelt 
samarbejde

Vi hedder PROSAM, fordi vi sætter en ære i at 
tilbyde dig professionel rådgivning og i at opnå 
et godt og langvarigt samarbejde med dig. 
Professionelt Samarbejde – det er grundlaget for 
hele vores måde at drive forretning på.

Vi satser på at give dig den bedste rådgivning 
om forsikring. Derfor får du en personlig kontakt 
hos en erfaren og kompetent assurandør, der 
følger dig fra det første møde og som du altid 
kan ringe til, hvis noget sker, eller hvis du skal 
have tilpasset dine forsikringer.

Når assurandøren kender dig godt, kan han 
nemlig hurtigt reagere, hvis dine livsvilkår ændrer 
sig. På den måde får du altid den optimale 
forsikringspakke til dig og din familie.

PSO Family tilbyder 500,- i anbefalings BONUS
• Når du er PSO medlem og har forsikringer gennem PROSAM, så har du mulighed for at anbefaler
• PSO Family til andre bolig ejere der også ønsker 10% rabat.
• Hver gang du laver en kvalificeret anbefaling så modtager du en bonus på 500,-

Privat til dig og dine medarbejdere
• Benytter du PROSAM til dine erhvervs forsikringer, så tilbyder PSO Family 10% rabat til dig og dine 

medarbejder.
• Du scanner blot QR koden, opretter en profil og Up-loader dine privat forsikrings policer.
• Så modtager du inden for 48 timere et forsikrings forslag med minimum 10% rabat.

PROSAM Forsikring tilbyder nu store besparelser
• Som HDS-medlem får du adgang til at få et virksomheds forsikrings forslag fra PROSAM Forsikringer.
• PROSAM garantere minimum 15% virksomheds rabat til alle HDS medlemmer.

Branchetid

Prosam Forsikring



HT Godt i Gang
• Forside + op til 10 undersider
• Op til 15 stk. e-mailadresser
• Få teknisk support og opdateringer i 12 måneder for kr. 2.995,-

kr. 17.990,-

HT Professionel
• Forside + op til 20 undersider
• Op til 20 stk. e-mailadresser
• Få teknisk support og opdateringer i 12 måneder for kr. 2.995,-

kr. 22.990,-

Se vores løsninger på www.håndværkstid.dk

HT opstart
• Forside + op til 5 undersider
• Op til 10 stk. e-mailadresser
• Få teknisk support og opdateringer i 12 måneder for kr. 2.995,-

kr. 12.990,-
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Digitaltid

Som ny medlem får du automatisk 
gavekort på kr. 9.995,- Skal du have en ny hjemmeside?

Digitaltid

Gør din hjemmeside 
mere synlig på nettet 
med Digitaltid
Med et HDS medlemskab får du et gavekort til en 
værdi af kr. 9.995,- til Digitaltid. Du behøver ikke 
et HDS medlemskab for at kunne købe ydelser 
hos Digitaltid

Få din webløsning, markedsføring, drift og 
support hos os. Så får du tid til at koncentrere dig 
om din kerneforretning.

Bliv synlig der, hvor dine 
kunder befinder sig
Det er vigtigt at være synlig på nettet, hvis du 
skal erhverve nye kunder – det gælder også 
håndværkerbranchen. 

Hvis du som håndværker har din egen 
hjemmeside, vil du kunne anskaffe dig kunder, 
som aktivt selv søger efter hjælp på nettet. Det 
giver din forretning og dit håndværk langt mere 
eksponering.

Hvis du samtidigt også er til stede på de sociale 
medier, vil du nå ud til endnu flere mennesker – 
og øger chancen for at erhverve nye kunder.

Det betaler sig med andre ord at være synlig på 
nettet. Derfor tilbyder vi Digitaltid, så du samlet 
kan få den bedste marketing og fornødne hjælp 
til at fremme din virksomhed på nettet.

Ring til vores 
designer på  
+45 70 234 234

Som standart får i du med din nye hjemmeside
• 1 stk. designforslag

• Hosting efter dit valg

• Optimeret til computer, tablet og smartphone

• Integration til Google Analytics, Search Console 

og Google My Business

• Integration af sociale medier (Facebook, LinkedIn, 

Instagram)

• Implementering og opsætning af SEO værktøj

• 1 times undervisning i brug af din hjemmeside

Ny hjemme - gavekort: kr. 12.990 - 9.995,- 
Du betaler kr. 2.995,-



Kontakt os

+45 70 234 234
info@haandvaerkstid.dk
www.håndværkstid.dk

Adresse

Vestervænget 6
8381 Tilst
Danmark

“For dig, din virksomhed og dine 
ansatte er dit medlemskab fyldt 
med løsninger som gør jeres 
hverdag nemmere”

Facebook : Håndværkstid LinkedIn: Håndværkstid

Håndværkstid


