
Skapa dig storbolagens inköps- och förhandlingsför-
delar
Med Småföretagarna i ryggen kan ditt företag nå nya 
nivåer. Som medlem hos oss får du unika fördelar vid 
inköp – precis som ett storföretag. Billigare bensin, hotell-
nätter eller hälsa och friskvård, du får det genom oss.

Behöver du hjälp?- vår utökade rådgivningspanel ger 
dig svar inom 24 timmar
Få kostnadsfri rådgivning när du behöver det. Vår råd-
givningspanel står alltid till ditt förfogande när du behöver 
experthjälp.  Oavsett om det rör anställnings- eller 
redovisningstekniska frågor så ingår det i denna kostnads-
fria medlemsförmån.

Ny och förbättrad medlemsservice
Nu har du möjlighet att på hemsidan chatta med oss 
redan från kl 07.00 på morgonen. På hemsidan hittar du 
även småföretagarnas FAQ och en VIP-butik för dig som är 
medlem.

 - ETT MEDLEMSKAP SOM 
GÖR SKILLNAD!

SMÅFÖRETAGARNA  
av småföretagare - med småföretagare - för småföretagare

Extra trygghet i din företagsförsäkring
med en sjukavbrottsförsäkring 

SMÅFÖRETAGARNAS 
TRYGGHETSLÖSNINGAR

- Du företräds av människor som själva är 
aktiva småföretagare och vet hur det är.

 - Du har ett stort utbud av många bra 
medlemsförmåner.

 - Du har rätt till kostnadsfri 
telefonrådgivning vid tre tillfällen er år.

 - Du får medlemstidningen 
BraAffärer som håller dig upp-
daterad och ger dig inspiration i ditt  
företagande.

Gör som Lisa och 22 000 andra småföretagare 

Bli medlem du också!

www.smaforetagarna.eu
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Medlemsbutik
VIP

Ett socialt skyddsnät lika för alla - Det sociala skyddsnätet måste bli lika tryggt för företagare som för anställda. 

Sänkt arbetsgivar-/egenavgift - Ta bort den allmänna löneavgiften i arbetsgivar- och egenavgiften för företag med upp till 10 anställda.

Minskad regelbörda för företagande - Ta bort onödiga regler och låt oss småföretagare få koncentrera oss på vårt företagande. 

Reformera arbetsrätten - modernisera LAS - Systemet är ett föråldrat lapptäcke med för många undantag och ”kryphål”. 


