
FAQ - håndværker.dk prisen

● Hvad går Håndværker.dk prisen ud på?
Håndværker.dk prisen hylder de bedste håndværkere i branchen. Baseret på alle

brugernes anbefalinger, kårer Håndværker.dk hvert år de bedst anbefalede

håndværkere i hele Danmark. Hvert år bliver de dygtige håndværkere hyldet til 5 fester

rundt omkring i landet. I år har vi roadshow med Mick Øgendahl som laver stand-up og

Felix Smith som er vært.

● Koster det noget, at deltage?
Hvis du er medlem hos Håndværker.dk, eller erklærer dig som interesseret i at blive

medlem, så er det gratis. Når du erklærer dig interesseret, tillader du desuden at vi må

ringe dig op, og fortælle dig mere om Håndværker.dk. Hvis ikke, så koster det 150

kroner. Du kan til hver en tid blive medlem og komme gratis til festen.

● Hvem kan deltage?
Håndværker.dk’s partnere. Såfremt man er håndværker, kan man betale 150 kroner for

billetten, eller blive medlem og komme gratis til festen.

● Hvor bliver festen afholdt?
Vi holder fem fester rundt om i Danmark:

Randers d. 14. september 2021
Bilbutikken A/S

Kristrupvej 168

8960 Randers

Fredericia d. 15. september 2021
ATbiler A/S

Vejlevej 117

7100 Fredericia

Slagelse d. 21. september 2021
Autohallen A/S



Trafikcenter Allé 1

4200 Slagelse

Hillerød d. 22. september 2021
ERA BILER A/S

Gefionsvej 10-12

3400 Hillerød

Valby d. 28. september 2021
Via Biler A/S

Gl. Køge Landevej 127

2500 Valby

● Jeg bor i København, men jeg arbejder de næste måneder i Jylland - må jeg vælge
festen i Jylland?
Ja, du vælger helt selv, hvilken fest du vil deltage i.

● Jeg er ikke medlem, kan jeg deltage alligevel?
Du kan sagtens deltage selvom du ikke er medlem. Vi kan tilbyde dig at tage en samtale

om at blive medlem også kan du komme gratis til festen og få fribilletter, ellers koster det

150 kroner. Alt dette foudsætter, at du er håndværksmester med et cvr nummer.

● Kan jeg tage min kæreste/ægtefælle/familie med? (fribilletter)
Som udgangspunkt er denne fest en firmafest, og dermed kun tiltænkt mester og

ansatte. Hvis du har spørgsmål, ring ind på telefon: 70 22 80 14 til vores kundeservice, så

finder vi en løsning sammen.

Hvornår er Håndværker.dk prisen?
Randers d. 14/9

Fredericia d. 15/9

Slagelse 21/9

Hillerød d. 22/9

Valby d. 28/9



● Hvad er tidsrummet for festen?
Det er klokken 15.00-17.30

● Jeg arbejder i hverdagen, er der fest i weekenden?
Vi har fordelt de 5 fester på nedenstående dage. Det bliver kun afholdt i hverdagene.

Randers: Tirsdag d. 14/9

Fredericia: Onsdag d. 15/9

Slagelse: Tirsdag 21/9

Hillerød: Onsdag d. 22/9

Valby: Tirsdag d. 28/9

● Er der mad og drikke?
Der er forplejning til festen

● Skal jeg sørge for noget? (coronapas)
Husk at have dit coronapas klar og medbring din billet printet eller i elektronisk format

som eksempelvis din tilmeldingmail.

● Hvor kan jeg se min placering?
Inde på håndværker.dk’s hjemmeside → Håndværker.dk prisen → se stillling

https://www.xn--hndvrker-9zan.dk/haandvaerker-prisen-2021?ref=bm

● Hvad kan jeg vinde?
Det er store præmier på højkant i år.

Hovedpræmie fra Toyota: PROACE CITY varebil

Airtox: 25 par sko (5 pr. fest)

Milwaukee: 18 stk. Kap-/geringssav inkl. Bord,batteri og oplader

Work-System: 6 stk. Varevognsindretning

F. Engel: 1.500 T-shirts

https://www.xn--hndvrker-9zan.dk/haandvaerker-prisen-2021?ref=bm


...og mere kommer til

● Er der kun én som vinder?
Du konkurrerer med andre lokale håndværkere indenfor din branche.

Derudover konkurrere du i din størrelseskategori, som er offentliggjort og anført i CVR.

Der er tre kategorier:

● Enkeltmandsvirksomheder

● Virksomheder med 2-5 ansatte

● Virksomheder med +6 ansatte

Herfra vil der offentliggøres en 1. plads samt 2. og 3. plads i hvert lokalområde:

● Hovedstaden

● Midtjylland

● Nordjylland

● Nordsjælland

● Sjælland

● Syddanmark

● Jeg skulle deltage i Håndværker.dk prisen i 2020. Hvad skete der med de
præmier?
Præmierne fra Håndværker.dk prisen i 2020 er blevet uddelt. Kontakt os, hvis du mener,

du mangler at modtage hele eller dele af din præmie. Desuden vil der være to varebiler

fra Toyota på højkant - der trækkes én heldig varebil-vinder blandt 2020-vinderne og én

blandt 2021-vinderne.

● Sidste år kunne man vinde en varevogn, er det samme gevinst i år?
Ja. Der trækkes lod blandt vinderne om en Toyota-varevogn.( flere detaljer kommer)

● Må jeg deltage i flere af festerne?
Man deltager blot i én fest.

● Hvornår slutter konkurrencen?
D. 15. august stopper konkurrencen. I uge 33 offentliggøres vinderne.



● Er mine anbefalinger fra sidste år med i dette års konkurrence?
Anbefalingerne løber fra. 1. Januar - 15. August til dette års konkurrence.

Kun anbefalinger indsamlet i denne periode tæller i konkurrencen.

● Hvordan kan jeg stå bedre i konkurrencen?
Husk at indsamle gode anbefalinger, som kan fremme din placering i konkurrencen.

Husk at du kan holde øje med stillingen her:

https://www.xn--hndvrker-9zan.dk/haandvaerker-prisen-2021?ref=bm

● Kan jeg tilmelde mig via appen?
Ja, og på hjemmesiden er der en fane til tilmelding.

● Kan jeg tjekke min stilling i appen?
Nej, på hjemmesiden kan du tjekke din stilling. Inde på håndværker.dk’s hjemmeside -

Håndværker.dk prisen - se stillling.

https://www.xn--hndvrker-9zan.dk/haandvaerker-prisen-2021?ref=bm

● Hvordan afmelder jeg mig, og hvornår kan jeg senest afmelde mig, uden at skulle
betale udeblivelsesgebyr?
Vælger du en tilmeldingsmulighed uden betaling, bliver du opkrævet et

udeblivelsesgebyr på 150 kr. pr. tilmeldte som ikke dukker op til begivenheden. Du

bedes ringe til vores kundeservice på telefon: 70 22 80 14 og afmelde, senest dagen før,

såfremt du vil melde afbud.

● Hvad gør man hvis man har gennemført bookingen, men efterfølgende gerne vil
tilføje flere ansatte?
Hvis du vil ændre din nuværende booking skal du ringe ind til vores kundeservice på

telefon: 70 22 80 14 også ændre vi reservationen. Dog skal du stadig medbringe din

nuværende billet.

https://www.xn--hndvrker-9zan.dk/haandvaerker-prisen-2021?ref=bm
https://www.xn--hndvrker-9zan.dk/haandvaerker-prisen-2021?ref=bm

