MEDLEMSFÖRMÅNER
FÖR DIG SOM ÄR
MEDLEM I VISITA

OM VISITA
Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi ägs och styrs av de
företag som är medlemmar. Vi förhandlar med facket och företräder
branschen gentemot myndigheter och politiker.
Vi arbetar ständigt med att påverka så att lagar och regler utformas för att
förbättra villkoren för vår bransch. Idag är vi mer än 5 000 medlemsföretag
över hela Sverige. Ju fler vi blir desto starkare blir vår röst.
Gå in på visita.se/medlemskap om du vill bli medlem eller veta mer
eller ring 08-762 74 50.
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Välkommen!

FÖRSÄKRINGAR, KOSTNADSFRI
RESEGARANTI MED MERA

MEDLEMSFÖRMÅNER
Visita företräder dig som företagare i besöksnäringen. Genom att vara
medlem omfattas du av våra kollektivavtal. Det ger ditt företag trygghet
och arbetsro i verksamheten. Tack vare ditt medlemskap får du också
en rad medlemsförmåner.

MARKNADENS BÄSTA AVTAL FÖR KORTINLÖSEN
Visitas kortavtalsinlösen finns i två olika versioner.
Ett med låga procentsatser, från 0,25 % som riktar
sig till de med färre men höga transaktioner, och
ett avtal som är mer fördelaktigt för de med många
mindre transaktioner.

För en restaurang med 100 luncher
och 50 middagar innebär det en
besparing på mellan 5 000 och
10 000 kronor i månaden eller
över 50 000 kr/år.

Använd Visitas avtal för kortinlösen du också!

DETTA HJÄLPER VISITAS JURISTER DIG MED
Visita innebär inte bara ekonomiska fördelar utan erbjuder även
stöd och hjälp i såväl besvärliga situationer som i vardagen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsrätt och förhandling
Serveringstillstånd
Livsmedelshygien
Tillstånd enligt ordningslagen
Hyresrätt, hyresavtal
Bokning- och avbokningsregler
Bluffakturor
Danstillstånd
Kommunal konkurrens
Hållbarhetsfrågor
Konsumentfrågor

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spel
Offentlig upphandling
Personalliggare
Kassaregister
Kameraövervakning
Plan- och bygglagen
Allergifrågor
Miljömärkning
Säkerhetsfrågor

Och mycket mer!

•

Visita försäkringen är specialanpassad för företag i besöksnäringen. Låga premier, återbäring och utökat skydd.

•

Kostnadsfri resegaranti, besparingar på tusentals kronor
för hotell, camping och vandrarhem.

•

Sänkta kostnader med Bixia elavtal.

•

Musik utan STIM/SAMI. Sänk musikkostnaderna med
Epidemic Sounds breda och STIM-fria utbud.

•

6 % på hela IKEA inredningssortiment, samt
personlig kontakt med en företagssäljare.

VAD KOSTAR DET ATT VARA MEDLEM?
Medlemskapet hos Visita baseras på
lönekostnaden för föregående år samt
en fast avgift.

Så här kan det se ut:
Lönekostnad
Medlemsavgift
500 000 kr
8 684 kr
1 000 000 kr
10 784 kr
2 000 000 kr
15 834 kr

Har du idag ett hängavtal med facket
så finns det stora pengar att tjäna på
medlemskapet. Genom Visita får du rabatt på
Fora-försäkringen, för företag med lönesummor över
1,3 miljoner överstiger rabatten kostnaden för medlemskap.
För att räkna ut vad din exakta medlemsavgift kommer att
bli, gå in på visita.se/medlemskap

MEDLEMSKAP ETT MÅSTE FÖR DIG MED
HÄNGAVTAL
Hängavtal innebär att du som arbetsgivare har ett avtal direkt
med facket och betalar kollektivavtalade försäkringar. Med
hängavtal betalar du mycket pengar utan att få något tillbaka.
När du blir medlem i Visita får du istället ett avtal med bättre
villkor och med rabatt på Fora-försäkring. Rabatten på Fora
överstiger ofta medlemsavgiften.
För en mindre summa får du mer.

