Velkommen
Først og fremmest vil jeg gerne byde dig
velkommen til UNDER VANDET - et
konsulentfirma med dybde.
Her finder du en masse viden omkring Lillebælt og
dens unikke maritime historie. Hos Under vandet
leveres der undervisning, kurser, foredrag, visuel
storytelling og formidling i særklasse.
Vores skib er lastet med eventyrlige fortællinger
og vores unikke sprog kalder vi Lillebælt’sk - hop
med ombord og oplev det hele på tætteste hold.
I det følgende vil du kunne finde nogle af de
produkter samt ydelser som jeg, og Under vandet,
kan tilbyde.
Hvis du har specifikke krav eller ønsker til en
opgave, er du mere end velkommen til at kontakte
undertegnet og få et dialogmøde omkring,
hvorledes jeg kan være behjælpelig.
Aller priser er ex. moms og transport.
Jeg glæder mig til at høre fra jer.
Med venlig hilsen

Martin Pedersen – konsulent

UNDERVANDSFILM - 30 SEK. PRODUCT ID - UV01
Undervandsfilm varighed 30 sek. med
tilhørende tekst. Filmen kan bruges på sociale
medier, hjemmesider, nyhedsbrev mm. Logo
loop kan tilkøbes.
Pris: 1 stk - 1.500,- // 4 stk - 4.000,-

UNDERVANDSFILM – 3-4 MIN. PRODUCT ID - UV02
Undervandsfilm varighed 3-4 min. med speak.
Filmen kan bruges på sociale medier, youtube,
hjemmesider, nyhedsbrev mm. Logo loop kan
tilkøbes.

Pris: 1 stk - 2.500,- // 3 stk - 6.000,-

SO-ME PRODUKTION PRODUCT ID - UV03
Udførsel og produktion af forskellige materialer
til sociale medier herunder Facebook,
Instagram, Twitter, LinkedIn mv.
Pris: 10 opslag - 4.000,-

6000 Kolding - +45 22 92 32 23 - www.undervandet.dk - martin@undervandet.dk

KONSULENT

PRODUCT ID - UV04

Mangler du en projektkonsulent,
eventkoordinator eller en der tager ansvar og
styring - så spørg mig omkring hvad jeg kan
tilbyde.
Pris:
Afhænger af opgaven. Timepris 200,-

EVENT MANAGER PRODUCT ID - UV05
Tovholder og administrator på events. Alt fra idé
til udførelse.

Pris: Fra 10.000,-

EVENT POWER PRODUCT ID - UV06
Manpower til allerede eksisterende events.

Pris: Fra 4.000,-

FOREDRAG PRODUCT ID - UV07
45 min. foredrag om livet under overfladen i
Lillebælt. En visuel story-telling fra vandkanten
til det dybere vand.

Pris:

Fra 2.000,-
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FREELANCE PADI COURSE DIRECTOR
PRODUCT ID - UV08

Freelance PADI COURSE DIRECTOR arbejde af
diverse art. Instruktørtræning, coaching og
uddannelse af dykkerledere.
Pris:
Afhænger af opgaven.

FØRSTEHJÆLPSKURSUS PRODUCT ID – UV11
Grundlæggende kursus i førstehjælp. Inklusiv
certifikat og kursistbog. Bemærk prisen er ikke
moms belagt, da den er fuld fradragsberettiget.

Pris: 699,- pr. person

FØRSTEHJÆLPSINSTRUKTØR
UDDANNELSE PRODUCT ID – UV12
Bliv uddannet førstehjælpsinstruktør og begynd
at uddanne dine egne elever eller kollegaer på
arbejdspladsen. Prisen er inkl. materiale pakke
men ex. certificeringsgebyr (ca. 140€). Bemærk
prisen er ikke moms belagt, da den er fuld
fradragsberettiget.

Pris: 4.995,- pr. person
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SE MERE ONLINE HER
https://www.facebook.com/undervandet/

http://youtube.com/c/undervandet

https://twitter.com/dykning6000

https://www.instagram.com/undervandet

Hvis du har specifikke krav eller ønsker til en opgave, er du mere end velkommen til at kontakte mig
og få et dialogmøde, omkring hvorledes jeg kan være behjælpelige.
Tak fordi du brugte tid på at læse dette igennem. Jeg ser frem til at høre fra jer.
Med venlig hilsen
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