
”Med AgroMarkets 
handler du bedre end 
gennemsnittet og ofte 
blandt de bedste 20 %

- Så handler du bedre end gennemsnittet

AgroMarkets priser (ex moms)

BRONZE abonnement 285 kr / måned
ü SMSsignal med købs- og salgssignaler
ü Nyhedsbrevet AgroMarkets Idag
ü Nyhedsbrevet Update
ü Anbefalinger, priser, prisberegner og analyser
ü Adgang til www.agromarkets.dk

SØLV abonnement 525 kr / måned
ü Gratis 8 x 15 minutters rådgivning 
ü 2 ugentlige prislister Update+
ü SMSsignal med købs- og salgssignaler
ü Nyhedsbrevet AgroMarkets Idag
ü Nyhedsbrevet Update
ü Anbefalinger, priser, prisberegner og analyser
ü Adgang til www.agromarkets.dk

Certificeret rådgivning 1.500 DKK / time
ü Få 100 % lovlig og certificeret rådgivning
ü Vær forsikret mod dårlig rådgivning om fx optioner
ü Vi følger lovgivningen via vores samarbejde med 

Fondsmæglerselskabet Seges Finans & Formue a/s

+45 5365 6853| agromarkets@agromarkets.dk
www.agromarkets.dk

AgroMarkets a/s arbejder sammen med 
hovedparten af Danmarks landboforeninger 
og SEGES. Så de er fx vært, når vi holder 
HandelsErfa eller strategidage. 

Alle vores samarbejdspartnere har tilknyttet 
en AgroMarkets konsulent, der kan svare på 
spørgsmål om bla Update+ og AgroMarkets’ 
handelssignaler. 

Se din lokale AgroMarkets konsulent her: 
www.agromarkets.dk/om

AgroMarkets konsulenter

Prøv vores SØLV abonnement gratis i 4 uger
Kontakt Lene Krüger på lek@agromarkets.dk

GULD abonnement 875 kr / måned
ü SMSvarsel gør dig klar til at handle
ü SMSsignal med købs- og salgssignaler
ü SMSgaranti med garantipris og hvor
ü Gratis 8 x 15 minutters rådgivning 
ü 2 ugentlige prislister Update+
ü Nyhedsbrevet AgroMarkets Idag
ü Nyhedsbrevet Update
ü Anbefalinger, priser, prisberegner og analyser
ü Adgang til www.agromarkets.dk



Hvem er vi?

Lene Krüger
Direktør | Kundeservice
+45 2163 2863
lek@agromarkets.dk

John Jensen
Finansanalytiker | Handelsrådgiver 
(konventionelt, økologi)
+45 4073 0189
joj@agromarkets.dk

Henrik Mulvad Madsen
Råvareanalytiker
(planteværn, gødning, såsæd)
+45 2049 1792
hmm@agromarkets.dk

Hvad kan vi tilbyde dig?

Mobilt website med det vigtigste
ü Aktuelle priser på dansk og importeret korn,

energi, kød, mælk, oliefrø, fedt, mm.
ü Markedskommentarer om verdensmarkedet
ü FINANS, med rente- og valutakommentar
ü Prisberegner korn, raps, kemi og gødning
ü Børser og finansielle instrumenter fx optioner

Købs- og salgssignaler på SMS
ü På Korn, Oliefrø og -fedt, Energi og Finans
ü Udsendes kl 7.15 om morgenen
ü Prisgaranti – du kan ALTID opnå vores pris
ü Afdæk dig og vær blandt de bedste 25 %
ü Din lokale AgroMarkets konsulent hjælper

Konventionelt og non-GMO oliefrø
ü Aktuelle salgs- og købspriser på økologisk korn,

proteinråvarer, raps, mælk, okse- og svinekød
ü Omlægningspriser for salg og køb af korn,

proteinråvarer og raps
ü Markedskommentar om verdensmarkedet

HandelsErfa og HandelsInfo
ü Mød os før, under og efter høst
ü Få tips til din råvarehandel og finansiering
ü Bliv opdateret på råvarepriser og renter
ü Forstå og ager efter markedets udvikling
ü Netværk med kolleger og analytikere

+45 5365 6853 | agromarkets@agromarkets.dk
www.agromarkets.dk

Hvad kan vi tilbyde dig?

Handelsstrategi eller Finansstrategi
ü Få en professionel og lovlig risikovurdering
ü Få hjælp til køb og salg af råvarer
ü Få hjælp til at få de bedste priser
ü Få personlig proaktiv sparring
ü Få hjælp til at minimere tab og risiko
ü Få hjælp til at handle med fx optioner
ü Få sikkerhed for dine beslutninger
ü Optimer samarbejdet med bla. banken
ü Skab overblik og tid til din bedrift
ü Omsæt strategi til praktik via personlig hjælp

AgroMarkets er del af 
Fondsmæglerselskabet Seges a/s
ü Vi rådgiver dig således 100% ift reglerne
ü Du er derfor forsikret mod fejlrådgivning
ü Vi rådgiver dig kun ift din risikoprofil
ü Vi rådgiver dig kun ift din bedrift og dine behov
ü Med fx optioner og futures kan du få et

supplement til dine fysiske handler
ü Vi ved, hvad vi taler om, for vi er certificerede

iht Finanstilsynets krav
ü Vi sikrer dig med en strategi eller anden

individuel rådgivning, inden du handler

Se hvad vi og andre rådgivere må på 
https://virksomhedsregister.finanstilsynet.dk/


