
VIL DU NÅ FLERE
MED DINE
FOREDRAG?



Få en samarbejdspartner, der forstår din forretning
Som foredragsholder hos SPEAKERSlounge vil du få en samarbejdspartner, som hjælper dig 
med alt det praktiske, som ligger udenom dit foredrag. Derudover får du en tæt samarbejds-
partner, som hjælper dig med sparring og udvikling af både dine foredrag og dig som fore-
dragsholder. Sammen spiller vi hinanden gode!

Du får markedsføring af dine foredrag og workshops
I samarbejdet med SPEAKERSlounge vil du og dine foredrag blive præsenteret for vores sto-
re netværk af kunder. Det sker både gennem sociale medier, nyhedsbreve, kampagner samt 
SEO-optimering, hvor vi arbejder tæt sammen med de allerbedste, så du er sikret den bedste 
eksponering. Derudover er SPEAKERSlounge en del af TACK International, som arbejder med 
kurser og korte uddannelsesforløb samt skræddersyede virksomhedsforløb. Det betyder, at 
du som foredragsholder hos SPEAKERSlounge også indgår i deres portefølje, når de skal lave 
udviklingsforløb til deres kunder. 

Du skal ikke bekymre dig om forhandling og prissætning
Vi er dine tætte allierede, når det kommer til økonomi og forhandling. Vi sørger for forhandling 
af den enkelte opgave og dertilhørende økonomi samt udarbejdelse af kontrakt med kunden. 
Det betyder, at du ikke selv skal bokse med at få lukket en opgave, bøvle med at få kundens 
budget og din økonomi til at mødes eller aftale vilkår med kunden. Den klarer vi!

Du får økonomisk sikkerhed 
Der er ikke nogen økonomisk risiko for dig som foredragsholder. Hos SPEAKERSlounge sørger 
vi for opkrævning af betaling til kunden samt udbetaling til dig. Det eneste du skal gøre er at 
oplyse os om, hvorvidt du sender faktura eller skal have honoraret overført som B-indkomst. 
Og hvis du vælger B-indkomst, så står vi selvfølgelig også for indberetning til SKAT. 

Dine foredrag bliver præsenteret topprofessionelt  
Hos SPEAKERSlounge skal du ikke bekymre dig om selv at skrive beskrivelser til dine foredrag 
og workshops. Vores dygtige konsulenter tager en grundig snak med dig om dit foredrag og 
dine ønsker, hvorefter de forfatter en spændende og nysgerrighedsskabende tekst, som ska-
ber interesse for netop dit foredrag hos vores kunder. 

Du kan koncentrere dig om alt det sjove
Hvis du giver os adgang til din kalender, kan vi sørge for at skrive aftaler direkte ind og sørge 
for, at dobbeltbookinger bliver undgået. Vi sørger samtidigt for, at der er indregnet en passen-
de buffer til trafik og andre uforudsete hændelser på begge sider af foredraget, så du ikke skal 
bekymre dig ved udfordringer. Det betyder, at du kan beskæftige dig med de opgaver, som 
skaber udvikling og vækst i din forretning. 

Hvad koster det så?
Du skal ikke have penge op af lommen for at være repræsenteret hos os. Vores provision bliver 
lagt oven i dit honorar, hvilket betyder, at du får 80 % af det kunden betaler, og vi får 20 %. Hvis 
du ønsker en anden aftale, er du selvfølgelig mere end velkommen til at kontakte vores dygti-
ge konsulenter. Så finder vi sammen en god løsning.   

       info@speakerslounge         TLF.: 22 80 60 56


