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Aktivering av kjøpskonto og FlüggerAndelen støtte.
Gratulerer med aktivering av kjøpskonto og deltaker i FlüggerAndelen konseptet som skal gi klubben en ny
inntektskilde basert på medlemmenes uttak hos oss.
Alle medlemmene kan nå handle på denne kjøpskontoen og få 20 % rabatt på alle Flügger varer i vår lokale
Flügger farve butikk. Medlemmene skal kun oppgi klubbens navn eller kjøpskontonummer i kassen.
Har klubben selv behov for produkter til vedlikehold, gressmaling og sprøyteutstyr så ta kontakt med oss.
Vær oppmerksom på at kreditt på en allerede eksisterende konto er stengt. Dette har vi gjort for at ikke
medlemmene skal kunne handle på kreditt og klubben motta faktura på kjøp til privat forbruk.

For at dette skal bli en suksess og en god inntektskilde for klubben så er det avgjørende å informerer alle
medlemmene om muligheten. Vi har laget et utvalg ferdig materiell for annonse, hjemmeside, deling på
Facebookgruppe og plakat til klubbhuset som kan brukes aktivt av dere. Dette er tilgjengelig på vår
hjemmeside www.flugger.no/flugger_andelen/materiell

Oppfølging
Vi vil etter utløp av kalenderåret sende en oppstilling over det samlede kjøpet som er foretatt på
kjøpskontoen. Den vil inneholde ordinære kjøp med 20 % rabatt, samt kjøp under priskampanjer og kjøp av
andre varer i butikken som ikke omfattes av rabatter. Vi vil på dette grunnlaget utbetale 5 % klubbstøtte til
det kontonummeret som er oppgitt i aktiveringsskjema, eller senere innmeldte endringer.
Husk å informere oss om endringer av e-post eller bankkontoinformasjon for utbetaling av klubbstøtte.
Endringer må meddeles av person med signeringsrett i klubben.
Har du spørsmål om samarbeidet så ta kontakt med oss på fluggerandelen@flugger.com
Vi ser frem til et godt samarbeid og håper FlüggerAndelen vil bli en god inntektskilde for klubben.

Vennlig hilsen
Flügger avdeling Fana

