
Prisoversigt - institutioner
Priserne på vores værktøjer er baseret på licenser, som opgøres månedsvist. Herudover 
kommer udgifter til hosting og opstart (engangsbeløb), som betales samlet for institutionen. 

I nedenstående tabeller kan du se, hvordan vores priser er opdelt. 
- Antallet af licenser afhænger af, hvor mange aktive brugere I har tilknyttet.

Værktøjer ”Lille” 
< 10 brugere

”Mellem” 
< 50 brugere

”Stor” 
> 50 brugere

Mobilize Me 
brugerlicens 79 kr. 59 kr. 49 kr.

Planet brugerlicens 79 kr. 59 kr. 49 kr.

LiMo
brugerlicens 29 kr. 29 kr. 29 kr.

Hosting 195 kr. 495 kr. 995 kr.

Opsætning af relationer (fast opstartsgebyr) 9.495 kr.

Inspirationsdag 14.495 kr.

Uddannelsespakke
- Inklusiv 10 bøger 22.500 kr.

Bøger:
- Mobilize Me - En pædagogisk og teknisk guide
- PlaNet - En pædagogisk og teknisk guide

250 kr/styk

Opstart

Månedlige udgifter

Livstidslicenser
Det er også muligt at købe livstidslicenser til vores værktøjer, som knytter sig til den enkelte borger. 

Mobilize Me og PlaNet er godkendte hjælpemidler, og det er derfor muligt at søge om at få 
værktøjerne bevilliget af kommunen.

Priser for livstidslicencer:
Mobilize Me: 5.800 kr.
PlaNet: 5.800 kr.
LiMo: 500 kr.  



 Stor
Et bosted med 65 beboere har taget en strategisk beslutning om at bruge Mobilize Me og 
PlaNet til deres beboere. De benytter sig af vores uddannelsestilbud i prøveperioden, hvor 
de får afklaret, hvilke borgere der har bruge for hvilke værktøjer.
De beslutter sig for at 30 beboere skal bruge MM og 35 skal bruge PlaNet. Herudover skal 
10 beboere også have LiMo.  

Pris:

Opsætning: 9.495 kr.

Hosting i et år: 11.940 kr.

30 Mobilize Me licenser: 17.640 kr.

35 PlaNet licenser: 20.580 kr.

10 LiMo licenser: 3.480 kr.

1. år: 63.135 kr.

2. år: 53.640 kr.

Hvis du har brug for hjælp til at få beregnet en pris, 
så kontakt René Brøndberg-Bras.

Lille
En mindre skole ønsker at 
bruge PlaNet til 5 elever

Pris:

Opsætning: 9.495 kr.

Hosting i et år: 2.340 kr.

5 PlaNet licenser: 4.740 kr.

1. år: 16.575 kr. 

2. år: 7.080 kr.

Mellem
En mellemstor skole ønsker at bruge Mobilize Me til 
20 elever. 

Pris:

Opsætning: 9.495 kr.

Hosting i et år: 5.940 kr.

20 Mobilze Me licencer: 14.160 kr

1. års samlede driftomkostninger: 29. 595 kr.

2. år: 20.100 kr.  

Priseksempler:
I nedenstående eksempler vises prisen for 1. og 2. år. Man kan tilvælge en 3 måneders gratis 
prøveperiode, hvor man fx benytter vores uddannelsestilbud til at klæde personalet godt på 
til at komme i gang med værktøjerne. Læs mere herom i vores produktark for uddannelse.  

- Priserne er eksklusiv moms.

rbb@mobilize-me.com+ 45 42 21 55 32

Uddannelse: 22.500 kr.


