
”NemTilmeld er et 
fremragende system på 
så mange måder. Dertil 

kommer serviceniveauet, 
som er helt i top.”

Susanne Gram-Hanssen
Assisterende guvernør i Rotary

”Jeg foretrækker klart  
NemTilmeld frem for at gå 
tilbage til mit Excel-ark”

Vibeke Bo Clemens
Personlig assistent

Praktiserende Landinspektørers Forening

Online tilmeldingssystem 
– Nemt for dig og for dine deltagere!

www.nemtilmeld.dk
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Med NemTilmeld får du et online tilmeldingssystem, der 
er nemt og brugervenligt. Vores fornemste opgave er at 
gøre hverdagen lettere for dig, der afholder og admini-
strerer arrangementer.

Derfor giver vi dig:

     RO og OVERSKUD til at nå alle dine andre opgaver

     NÆRVÆRENDE support - når du har brug for det

     Et NEMT, BRUGERVENLIGT og INTUITIVT tilmeldingssystem

    Et system, der gør det LET og HURTIGT for dine deltagere at tilmelde sig

     TIPS, TRICKS OG GODE RÅD til det vellykkede arrangement

Tilmeldingssystemet kan bruges til alle former for arrangementer, fra mindre 
kunde- eller medarbejderarrangementer til kurser, seminarer og workshops eller 
omfattende konferencer over flere dage. Systemet hjælper dig gennem alle trin i 
administrationen af dit arrangement, fx:

• Udsendelse af invitationer (mail) og remindere (mail og SMS)
• Automatiseret tilmelding og betaling (inkl. automatiske svarmails)
• Mulighed for at give din chef/samarbejdspartnere adgang til deltagerlisten
• Udskrift af deltagerlister, bordkort og navneskilte
• Udsendelse af opfølgningsmails med materiale eller link til evalueringsskema 



Én samlet indgang for tilmeldinger til Skiveegnens Erhvervs- og Turist-
centers mange arrangementer har lettet en tung administrationsbyrde 
for personalet. I dag bruger de NemTilmeld, som er så logisk opbygget, 
at alle på kontoret kan finde ud af at bruge det.

”Jeg må sige, at man har ramt plet med navnet ’NemTilmeld.’ Systemet er meget logisk 
opbygget, og alle i Velkomstcentret er i stand til at oprette arrangementer helt intuitivt, 
fordi det er så nemt at bruge.

Birthe Vestergaard, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Som selvstændig coach og foredragsholder har Steinar Ditlefsen brug 
for et tilmeldingssystem, der gør det nemt og overskueligt at kommu-
nikere med sine mange deltagere. Det har han fået med NemTilmeld. 

”Med NemTilmeld har jeg overblikket med det samme, og alle oplysninger er samlet ét 
sted. Nu er kommunikationen med deltagerne blevet meget nemmere.”

Steinar Ditlefsen, foredragsholder og seminarleder

Medarbejderne i Frederiksberg Kommune er glade for at have fået 
fingre i et online tilmeldingssystem, hvor processerne kører automa-
tisk, og hvor tilmelding foregår let og ubesværet for deltagerne. 

”I forhold til vores tidligere systemer, så er NemTilmeld også meget mere brugervenligt 
og gennemskueligt, og kvaliteten af vores tilmeldingsproces er blevet løftet væsentligt. 
Det hele kører meget uproblematisk, og jeg kan varmt anbefale NemTilmeld til alle orga-
nisationer, som har brug for et værktøj til håndtering af forskellige tilmeldinger.”

Janus Reingaard, Frederiksberg Kommunes HR-afdeling

Et automatisk tilmeldingssystem, der håndterer betalinger på en nem 
og sikker måde, har sparet medarbejderne i Weber-Stephen Nordic for 
rigtig mange timer i deres administration af arrangementer og kurser. 
Systemet både letter processen og mindsker fejl. 

”Systemet er nemt at sætte op. Før oprettede vi arrangementer løbende – nu opretter 
vi alle arrangementer én gang om året. Og det er så nemt! Systemet har en guide med 
fem punkter, som vi gennemgår, når vi opretter arrangementerne – så husker vi alt det, 
der skal med.”

Camilla Rasmussen Buch, Grilleriet hos Weber-Stephen Nordic

www.nemtilmeld.dk

Andre siger om NemTilmeld


