
	  
	  
|	  Det	  får	  du	  for	  dine	  penge	  hos	  Mette	  Trudsø	  Media	  
	  
Kære	  kunde,	  
	  
Når	  du	  hyrer	  mig	  til	  en	  opgave,	  har	  du	  først	  og	  fremmest	  købt	  dig	  til	  den	  viden,	  
de	  kompetencer	  og	  det	  netværk,	  jeg	  har	  opbygget	  gennem	  mere	  end	  20	  år	  	  
som	  journalist	  og	  redaktør	  hos	  nogle	  af	  de	  største	  spillere	  i	  mediebranchen.	  	  
	  
Det	  ved	  du	  naturligvis	  godt	  –	  det	  er	  sikkert	  grunden	  til,	  at	  du	  har	  hyret	  mig.	  	  
Men	  en	  del	  kunder	  tænker	  ikke	  på,	  at	  det	  aftalte	  honorar	  ikke	  kun	  dækker	  min	  
løn.	  Det	  dækker	  også	  de	  udgifter,	  der	  er	  ved	  at	  drive	  virksomhed	  –	  og	  som	  din	  
virksomhed	  normalt	  betaler	  for	  jeres	  fastansatte	  medarbejdere.	  
	  
Når	  vi	  bliver	  enige	  om	  en	  pris	  for	  en	  opgave,	  så	  er	  det	  den	  pris,	  du	  betaler	  –	  der	  
er	  ingen	  skjulte	  udgifter	  oveni.	  Mette	  Trudsø	  Media	  betaler	  nemlig	  selv	  for:	  
	  
•	  Kontorplads	  (hæve-‐sænkebord,	  kontorstol,	  lamper	  mm.)	  
•	  Husleje	  samt	  forbrug	  af	  el,	  vand	  og	  varme	  
•	  Arbejdsredskaber	  (computer,	  printer,	  telefon	  mm.)	  
•	  Løbende	  kontorhold	  (papir,	  printerblæk,	  skriveredskaber,	  mapper	  mm.)	  
•	  Softwarelicenser	  (Word,	  InDesign	  mm.)	  
•	  Abonnementer	  (telefon,	  bredbånd,	  aviser	  og	  magasiner,	  databaseadgang	  mm)	  
•	  IT-‐support	  
•	  Kaffe,	  te,	  frokost	  o.a.	  fortæring	  i	  arbejdstiden	  
•	  Ferie	  
•	  Pension	  og	  forsikring	  
•	  Efteruddannelse	  
•	  Sygedage	  og	  barnets	  sygedage	  
	  
Ud	  over	  disse	  udgifter	  dækker	  honoraret	  også	  den	  tid,	  jeg	  skal	  bruge	  på:	  
	  
•	  Administration	  (tidsregistrering,	  fakturering,	  betaling	  af	  regninger,	  bogholderi)	  	  	  
•	  Indkøb	  (af	  arbejdsredskaber,	  kontorartikler,	  rejser,	  fortæring	  mm)	  
•	  Drift	  af	  hjemmeside	  o.a.	  repræsentation	  
•	  Tilbudsgivning	  og	  ordrebeskrivelser	  
•	  Udvikling,	  efteruddannelse	  og	  anden	  dygtiggørelse	  
	  
Til	  gengæld	  er	  du	  ikke	  med	  til	  at	  betale	  for	  firmafester,	  massageordninger,	  
kunstforeninger	  og	  dyre	  teambuildingkurser	  –	  for	  dem	  har	  jeg	  ingen	  af	  ;-‐)	  
	  
Du	  betaler	  heller	  ikke	  for,	  at	  jeg	  sidder	  og	  triller	  tommelfingre	  i	  perioder,	  hvor	  	  
I	  ikke	  har	  noget	  at	  lave	  –	  al	  min	  arbejdstid	  for	  dig	  er	  effektiv	  arbejdstid.	  
	  

Med	  venlig	  hilsen	  &	  ønsket	  om	  et	  godt	  samarbejde!	  –	  Mette	  Trudsø	  
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