relevant og værdifuld viden om økonomi til dine kunder

vis du gerne vil give dine kunder
relevant og værdifuld information på en let tilgængelig måde,
så er ”DIN REVISOR INFORMERER” en oplagt løsning.
Bladet indeholder aktuelle nyheder og
artikler om emner inden for revision, regnskab og skat, der tager udgangspunkt i dine
kunders interessefelter.
Bladet henvender sig i både sprog og indhold til selvstændigt erhvervsdrivende, virksomhedsejere, økonomifolk og direktører i
små og mellemstore virksomheder.
Relevant viden
FSR – danske revisorers faglige eksperter
står for det redaktionelle indhold. Det er din
garanti for relevant viden og et godt fagligt
indhold. Vi lægger vægt på, at alt indhold er
målrettet læsernes interesser og er skrevet i
øjenhøjde med læserne. Indholdet vil typisk
være en variation af faglige artikler, vigtige
fakta og virksomhedscases.
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Profilering af din virksomhed
Bladet udkommer fem gange årligt i både fysisk og elektronisk form. Ved begge løsninger
har du mulighed at få påtrykt jeres logo og
kontaktoplysninger og dermed bruge bladet
til at profilere jer over for jeres kunder.
Levering til dine kunder
Som abonnent kan du vælge mellem forskellige løsninger, alt afhængig af hvordan
du ønsker at sende bladet til dine kunder.

Den elektroniske: Bladet som en læsevenlig pdf-version med jeres logo og
kontaktoplysninger påtrykt – parat til at
udsende til dine kunder og lægge på jeres
hjememside.
Den synlige: Trykte eksemplarer med
jeres logo og kontaktoplysninger påtrykt.
Den enkle: Trykte eksemplarer i neutralt
design.

Jimmi Christensen, Statsautoriseret revisor,
Partner, direktør, CR Revision og Rådgivning

Artiklerne i ”DIN REVISOR
INFORMERER” er aktuelle og
relevante for vores SMVkunder, som typisk er ejerledere. Af og til følger jeg direkte
op, når en artikel adresserer en
problemstilling, som en specifik kunde har brug for at få en
yderligere snak om”.
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Om DIN REVISOR INFORMERER

Abonnement
Du tegner abonnement for et år ad gangen.
Prisen på dit abonnement afhænger naturligvis
af, hvilken løsning du vælger, og hvor mange du
ønsker at modtage.

Særnumre
Hvert år udkommer der typisk et par særnumre,
der går tæt på specifikke temaer. Særnumrene
indgår ikke i det almindelige abonnement, men
bestilles særskilt.

Medlemmer af FSR - danske revisorer får 25%
rabat på abonnementsprisen.

Bestil et gratis eksemplar
Du kan bestille et gratis eksemplar og se
om bladet er noget for dig og dine kunder på
fsr.dk/dinrevisorinformerer.

Se de aktuelle priser på
fsr.dk/dinrevisorinformerer.

Kontakt
Jan Wie
Redaktør – DIN REVISOR INFORMERER
jwi@fsr.dk
3369 1028 / 4193 3128
Isabell Valentin Pedersen
Medlems- og marketingkoordinator
ivp@fsr.dk
3369 1036

Få mere information
Du kan få mere information om ”DIN REVISOR
INFORMERER” og se indhold fra de tidligere
udgivelser på fsr.dk/dinrevisorinformerer.

”Vores kunder forventer, at vi holder dem orienterede om de
seneste nyheder inden for virksomhedsøkonomi, regnskab og skat.
Vi er et mindre revisionskontor med 12 medarbejdere, og det kan
være svært at finde tid og ressourcer til selv at skrive og videreformidle disse historier. I den forbindelse er DIN REVISOR INFORMERER
et godt alternativ, som styrker den løbende dialog med kunder og
samarbejdspartnere.”

Jimmi Christensen, Statsautoriseret revisor,
Partner, direktør, CR Revision og Rådgivning
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