
Støtt klubben – bruk Flügger



Slik virker det
• Klubben og medlemmene handler på klubbens kjøps-

konto, med 20% rabatt på hyllepris i den lokale Flügger 
farve butikk. Gjelder alle Flügger-varer.

• Flügger farve utbetaler en årlig klubbstøtte på 5%,  basert 
på alt kjøp som er gjennomført på kjøpskontoen.

Les fullstendige betingelser for kjøp på flugger.no/fluggerandelen

Flügger tilbyr et bredt sortiment innen dekorativ maling, trebeskyttelse, sparkel-
masse, tapet og malerverktøy i god malermesterkvalitet. Flügger farve-kjeden be-
står av ca. 60 butikker i Norge som er eiet av Flügger AS samt en rekke selvsten-
dige franchiseforretninger. Vi har sterk fagkompetanse og står klare til å gi deg råd 
og veiledning til å bruke riktig fremgangsmåte og produkter.



Potensialet
Ifølge prognosesenteret (febr. 2017) vil 40 % av oss gjennomføre et 
oppussings prosjekt hjemme i løpet av året, og 74 % av oss vil gjør 
jobben selv. Hvis medlemsgrunnlaget er 1000 personer, så vil 295 av 
disse være potensiale. Hvis vi beregner gjennomsnittelig malingkjøp 
pr. husstandsprosjekt, så vil dette gi klubben din følgende klubbstøtte:

Grunnlag handlende 
medlemmer/prosjekter

Gjennomsnittskjøp på 
2.000,- pr. prosjekt 

Klubbstøtte Gjennomsnittskjøp på 
3.000,- pr. prosjekt 

Klubbstøtte

100 kr. 200.000 kr. 10.000 kr. 300.000 kr. 15.000 

200 kr. 400.000 kr. 20.000 kr. 600.000 kr. 30.000 

300 kr. 600.000 kr. 30.000 kr. 900.000 kr. 45.000 

400 kr. 800.000 kr. 40.000 kr. 1.200.000 kr. 60.000 

500 kr. 1.000.000 kr. 50.000 kr. 1.500.000 kr. 75.000 

600 kr. 1.200.000 kr. 60.000 kr. 1.800.000 kr. 90.000 

800 kr. 1.600.000 kr. 80.000 kr. 2.400.000 kr. 120.000 

1000 kr. 2.000.000 kr. 100.000 kr. 3.000.000 kr. 150.000 

2000 kr. 4.000.000 kr. 200.000 kr. 6.000.000 kr. 300.000 

4000 kr. 8.000.000 kr. 400.000 kr. 12.000.000 kr. 600.000 

8000 kr. 16.000.000 kr. 800.000 kr. 24.000.000 kr. 1.200.000 
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Klubben informerer medlemmene i passende  
forum, med oppfordring til å benytte avtalen til inn-
tekt for klubben.

Flügger vil sende en sekundering til styret på 
kjøpsvolum og klubbstøtte etter endt kalenderår. 
Oftere sekundering skjer etter nærmere avtale. 

Utbetaling av klubbstøtte skjer etter kalenderårets 
avslutning.

Muligheter
Ønsker du å synliggjøre innsatsen på lavere nivåer, for ek-
sempel pr. idrettsgren eller årskull i klubben, så ta kontakt 
med oss for å finne et optimalt oppsett for nettopp din klubb.

Hvordan handle?
Finn varene du trenger i butikken. Er du usikker på hva du 
trenger, så spør en av våre dyktige medarbeidere. Oppgi 
klubbnavn eller kontonummer når du skal betale i kassen for 
å få 20% rabatt.

Samarbeidet



Du får tilgang til ferdig materiell som banner til web, 
annonse til klubbavis og plakat som kan henges 
opp på klubblokalet.

Materiell

Støtt klubben
bruk Flügger

Skal du pusse opp – da kan du som klubb-
medlem få 20% rabatt på maling og verktøy 

og samtidig være med å støtte klubben.

Besøk din lokale Flügger farve butikk og handle  
på klubbens kjøpskonto. Oppgi klubbnavnet når 

du betaler i kassa, så får du 20% rabatt og klubben 
får 5% klubbstøtte beregnet på ditt kjøp.

Les fullstendige betingelser for kjøp på 
flugger.no/fluggerandelen

Andelen
Flügger tilbyr et bredt sortiment innen deko-
rativ maling, trebeskyttelse, sparkelmasse, 
tapet og malerverktøy i god malermester-
kvalitet. Flügger farve-kjeden består av 
ca. 60 butikker i Norge som er eiet av  
Flügger AS samt en rekke selvstendige 
franchiseforretninger. Vi har sterk fag-
kompetanse og står klare til å gi deg 
råd og veiledning til å bruke riktig 
fremgangsmåte og produkter.

flugger.no/fluggerandelen

Plakat 50x70 cm

Tabloid helside, 246x365

Flügger tilbyr et bredt sortiment innen deko-
rativ maling, trebeskyttelse, sparkelmasse, 
tapet og malerverktøy i god malermester-
kvalitet. Flügger farve-kjeden består av 
ca. 60 butikker i Norge som er eiet av 
Flügger AS samt en rekke selvstendige 
franchiseforretninger. Vi har sterk fag-
kompetanse og står klare til å gi deg 
råd og veiledning til å bruke riktig 
fremgangsmåte og produkter.

Støtt klubben
bruk Flügger

Skal du pusse opp – da kan du som klubb-
medlem få 20% rabatt på maling og verktøy 

og samtidig være med å støtte klubben.

Besøk din lokale Flügger farve butikk og handle  
på klubbens kjøpskonto. Oppgi klubbnavnet når 

du betaler i kassa, så får du 20% rabatt og klubben  
får 5% klubbstøtte beregnet på ditt kjøp.

Les fullstendige betingelser for kjøp på 
flugger.no/fluggerandelen

Andelen

flugger.no/fluggerandelen

Web, banner, 980x250px

Web, standard, 320x250px

Web, søyle, 300x1050px

Støtt klubben 
bruk Flügger

Støtt klubben
bruk Flügger

Støtt klubben – bruk Flügger



1. Aktivere klubbens kjøpskonto. Dette må gjøres av ledelsen i klubben og  kan gjøres på en av to følgende måter:
• Gå inn på nettsiden flugger.no/fluggerandelen og fyll ut aktiveringsskjema.

• Oppsøke din lokale Flügger farve butikk og aktivere samarbeidet i butikken.

2. Du vil få en bekreftelse på aktiveringen innen tre virkedager. Klubben og medlemmene kan deretter begynne å 
handle på klubbens kjøpskonto til rabatterte priser i den lokale Flügger butikken, og klubbstøtten kan begynne 
å tikke inn til klubben.

3. Du får tilgang til ferdig materiell til web, klubbavis og plakat.

4. Flügger farve vil utbetale en årlig klubbstøtte i januar, basert på alt kjøp som er gjennomført på klubbens 
kjøpskonto gjennom året.

Les fullstendige betingelser for samarbeidet på flugger.no/fluggerandelen
 
Har du spørsmål til samarbeidet, ta kontakt med butikken, eller send en e-post til fluggerandelen@flugger.com 

Slik går du frem for å 
etablere samarbeidet



Støtt klubben
bruk Flügger

flugger.no/fluggerandelen


