
Kom godt i gang med SKI

1 OPRET LOGIN TIL SKI.DK

Du skal kontakte brugeradministratoren i din  
organisation, som kan give dig et login til ski.dk. 

Ved du ikke, hvem din brugeradministrator er, er du 
velkommen til at kontakte vores kundeservice.

4 TILMELD DIG SKI'S 
NYHEDSBREV

Tilmeld dig SKI's nyhedsbrev, hvor vi samler 
viden og inspiration om offentlige indkøb og 

holder dig opdateret på udbud, aftaler og 
kommende arrangementer. Tilmeld dig her eller på 

ski.dk/nyhedsbrev

6 FIND ARRANGEMENTER 
PÅ SKI.DK

Hos SKI er kalenderen fyldt med spændende 
arrangementer - både online og på flere lokationer 
rundt om i Danmark. På ski.dk kan du filtrere og 
finde dem, der er relevante for dig.  Find dem her 

eller på ski.dk/arrangementer

7 LÆS OM 
BÆREDYGTIGHED, IT OG 

E-HANDEL PÅ SKI.DK

 På ski.dk har vi samlet viden om en række 
forskellige emner som fx bæredygtighed, it og e-
handel. Her finder du nyttig viden og brugbare 

værktøjskasser, som løbende opdateres.

Hvis du vil vide mere eller har brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte 
SKI's kundeservice på tlf. 33 42 70 00 eller kundeservice@ski.dk

Få inspiration og gode råd til at gøre dine indkøb grønnere og mere 
bæredygtige. Find det her eller på ski.dk/groen. 

Få hjælp til e-handel med vejledninger, videoguides og svar på oftest 
stillede spørgsmål her eller på ski.dk/ehandel.

Få overblik over, hvilke it-aftaler vi udbyder, og find vej til it-
værktøjskassen. Klik her eller gå til ski.dk/it.

2
 FIND AL INFORMATION 
OM DINE SKI-AFTALER 

PÅ MIT SKI

Log ind på ski.dk, og gå ind på din personlige 
profilside 'Mit SKI' i øverste højre hjørne. Her kan du 
bl.a. se, hvilke aftaler din organisation er tilsluttet og 
holde øje med kommende høringer og tilslutninger.

3
 FØLG SKI'S UDBUD OG 

AFTALER MED 
STATUSOPDATERINGER

Du kan følge specifikke udbud og aftaler ved at tilmelde 
dig statusopdateringer og få seneste nyt direkte i din 

indbakke. Tilmeld dig statusopdateringerne på de 
enkelte udbuds- og aftalesider på ski.dk

5  FØLG SKI PÅ LINKEDIN
På SKI's LinkedIn bliver du en del af et netværk af

offentlige indkøbere, og du kan nemt følge og dele 
indhold fra SKI med relevans for dig. Du finder os 

her eller på linkedin.com/company/ski-a-s
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