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Sygedagpenge · Kommunikation der styrker beskæftigelsen

Formidling af sygedagpengemodel

Brug tiden på kvalitet i sagsbehandlingen ikke på at forklare nye regler og processer
igen og igen
Med vores komplette informationskoncept til formidling af den nye
sygedagpengemodel kan såvel borgere, virksomheder som læger i
god tid modtage enkel og målrettet information om de nye tidsfrister, forlængelsesregler, jobafklaringsforløb, visitationskategorier
og Fast-track muligheder. Det fordeler ansvaret for sygedagpengesagerne, så alle kan spille bedst muligt med i sagsbehandlingen og
sikre kortest mulige sygedagpengeforløb.

Konceptet består af fem informationsmaterialer, som I selv kan
printe og placere on-line. Mod tillæg kan vi også levere materialerne
som kvalitetstrykte foldere / hæfter til uddeling ved samtaler eller til
fysisk udsendelse til virksomhederne.
Med konceptet får I:

“Når Fast-Track ordningen fra årsskiftet træder i
kraft - med fokus på en endnu tidligere indsats ved de
sygemeldinger, der forventes at vare over otte uger - vil
informationstiltagene alt andet lige styrke vores dialog
med virksomhederne og således komme alle til gode på
både kort og lang sigt”.
Christel Scott Hansen, Jobcenter Faaborg-Midtfyn.

Referencer
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De forskellige ikrafttrædelselsesdatoer på delelementerne i modellen har vi klaret med tydelig mærkning, så I allerede nu kan informere om de dele af modellen, der først træder i kraft den 5. januar 2015.

”Styrker dialogen med virksomhederne”

Frederiksberg
Faaborg-Midtfyn
Nordfyn
Kalundborg
Sønderborg
Struer
Lyngby-Taarbæk

Priser

Borgerinformation i to versioner
Virksomhedsinformation i to versioner
Lægeinformation
Samlet basispakke fra

Alle materialer er med jeres logo / unikke kontaktoplysninger og
kan efterfølgende opdateres på timebasis efter behov. Ud over
standardmaterialerne kan vi også producere pressemateriale og
elekroniske nyhedsbreve til virksomheder. Kontakt Christian Wanek
på tlf.: 4033 4448 eller christian@wanek-myrner.dk og hør mere.
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30.000 kr.

Alle priser er ekskl. moms.
Leveringstid fra indgåelse af aftale er ca. 4-6 arbejdsdage.
Offset-tryk af materialerne - ring for pris.

Gazelle tre år i streg fra 2009-2011 og valgt som hovedleverandør på beskæftigelsesregionernes rammeaftale for kampagner,
kommunikation og markedsføring i perioden 2012-2016. Jo - vi er et ambitiøst hold af dedikerede kommunikatører, som hver dag
brænder for at levere nytænkende kommunikationsløsninger, der får endnu flere i job og uddannelse.
Læs mere på www.wanek-myrner.dk

Alle priser er ekskl. moms og leveringsudgifter

• Information til sygemeldte borgere i både light-udgave (tre A4
sider) og en uddybet version (24 A5 sider)
• Information til virksomheder i både light-udgave (to A4 sider) og
en uddybet version (16 A5 sider)
• Uddybet information til kommunens læger (12 A5 sider)
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