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Sådan 
fungerer det!
• Foreningen tilmelder sig Flügger andelen 

ved at udfylde et oprettelsesskema, som 
afleveres i den butik, I ønsker at benytte.

• Foreningen og jeres medlemmer får herefter 
20% rabat på jeres køb i den lokale Flügger 
farver, når I handler på klubbens konto.

• Flügger farver betaler en årlig foreningsstøtte 
på 5% baseret på alle køb foretaget på 
kontoen i den pågældende butik.

Med Flügger andelen modtager jeres medlemmer en god rabat 
på malevarer, og samtidig genererer indkøbene en indtægt  
til jeres forening. Rabatten gælder for alle Flügger varer og 
Fionatapeter. Vi tilbyder en bred vifte af førsteklasses maling, 
træbeskyttelse, spartelmasse, tapet og maleværktøj - alt  
hvad du har brug for til at udføre malerprojekter derhjemme.  
I butikkerne møder du et meget kompetent personale, der  
står klar til at vejlede dig med at finde de rigtige produkter  
og materialer til dine maleprojekter.

NB: Når du handler gennem Flügger andelen sparer du mindst 
20% på vejl. pris og klubben modtager mindst 5% i klubstøtte. 

Vi har omkring 140 butikker rundt om i Danmark.
Besøg Flugger.dk for at finde din nærmeste Flügger farver.
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Uanset om det er små eller store projekter, er indendørs- og 
udendørsmaling med tilbehør en betydelig del af næsten alle 
typer renoveringer. I følge Danmarks Statistik omsatte den 
danske malerhandel for ca. 1,6 mia. DKK i 2018. Der er ingen 
tvivl om, at vi danskere bruger store summer på boligprojekter 
hvert år, og det betyder, at der er potentiale for store 
indtægter til foreningen gennem Flügger andelen. 

Samarbejde 
Foreningen informerer sine medlemmer om samarbejdet 
og opfordrer dem til at drage fordel af tilbuddet. Vi har 
færdiglavet marketingmateriale, der giver god salgsstøtte. 
Ved kalenderårets afslutningen sender vi fra Flügger farver 
en rapport til klubbens bestyrelse om købsvolumen og 
optjent foreningsstøtte. Udbetaling af foreningsstøtte 
forfalder i juni. 

Hvordan handler man? 
Foreningen og jeres medlemmer køber de varer I ønsker 
i jeres lokale butik. Sørg for at gøre brug af vores kyndige 
medarbejdere til at finde de nødvendige materialer til jeres 
forskellige projekter. Ved kassen oplyser I klubbens navn 
eller kontonummer og derved får I klubbens rabat på 20%. 
Handler I online, indtaster I klubbens rabatkode i slutningen 
af bestillingen. 

Markedsføringsmateriale 
Vi har færdiglavet marketingsmateriale, som du kan få 
adgang til og bruge i markedsføringen ud til medlemmerne. 
Dette inkluderer digitale posts til sociale medier, 
webmateriale, plakater til jeres foreningslokaler og digitale 
eller trykte forsendelser. Sammen tilpasser vi materialet og 
kommer frem til det, der passer bedst til jeres forening. 

Potentiale for 
store indtægter
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Hvordan 
starter I 
samarbejdet? 

Opret foreningens købskonto. 
Oprettelsen skal udføres af foreningens 
underskriftsberettigede og kan udføres på en af 
følgende måder: Gå til Flugger.dk/andelen og udfyld 
oprettelsesformularen. Besøg derefter din lokale 
Flügger farver og opstart samarbejdet på stedet. 

Du modtager en oprettelsesbekræftelse inden 
for tre arbejdsdage.
Foreningen og dens medlemmer kan herefter begynde 
at handle på foreningens købskonto til den aftalte rabat. 
Foreningsstøtte begynder at tælle fra det første køb.

Du får adgang til klargjort marketingsmateriale
til sociale medier, web, plakater og udsendelser
med mere.

Flügger farver betaler en årlig foreningsstøtte.
Vi betaler en foreningsstøtte på 5% baseret på alle 
køb foretaget på klubbens konto i løbet af året. 
Udbetalingen sker hvert år i juni.   

Læs mere om samarbejdsbetingelserne 
på Flugger.dk/andelen

Har du spørgsmål om Flügger andelen?
Tøv ikke med at kontakte din lokale butik eller 
sende en e-mail til kundeservice@flugger.com. 



7

Hvordan 
starter I 
samarbejdet? 



8

Flügger Danmark
Vejlevej 150
6000 Kolding
Telefon 70 15 05 15 
mail: kundeservice@flugger.com 
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