
Handla på nätet från kända butiker – stöd föreningen! 
 
Sponsorhuset har genererat över 20 miljoner kronor till våra föreningar. 
Pengarna kommer från köp via internet som föreningens medlemmar ändå skulle gjort!  
 

Näthandeln ökar varje år och tänk hur många i din närhet som regelbundet bokar hotell, 
resor eller köper bläckpatroner, djurmat, kläder, böcker och linser på nätet.  
Sponsorhuset erbjuder din förening över 500 välkända nätbutiker som vi har samlat åt er 
på en helt egen sida. Varje köp via er sida ger pengar tillbaka som kunden och föreningen 
får dela på, den som handlar betalar självklart samma pris som vanligt.  
Det är helt riskfritt att ansluta er till Sponsorhuset och det kan aldrig kosta er förening 
något att vara med. 
 

Konceptet är: ”Gör köp du ändå tänkt att göra – så får du och din förening pengar” 
 

Populära butiker du kan handla från via Sponsorhuset  
(upp till 10% tillbaka beroende på butik) 

 
  
 
 
 
 
 

 

Se filmen här hur man gör ett köp genom Sponsorhuset 
 

 
Medlemskap hos Sponsorhuset.se  
Det kostar inget för en förening att vara med hos Sponsorhuset. Alla föreningar får en egen sida med 
föreningens logga.  Pengarna betalas ut en gång varje kvartal till ert föreningskonto, i samband med detta 
får ni också en utbetalningsspecifikation som underlag. En adminavgift på 32 kr/mån dras från era intjänade 
pengar. Tjänar föreningen inget så kostar det inget. Har du fler frågor? support@sponsorhuset.se  
 

Så lyckas ni med Sponsorhuset 

Varje förening får en kontaktperson hos Sponsorhuset som hjälper er att komma igång. Genom våra 
redskap kommer ni snabbt kunna engagera era medlemmar att tjäna pengar både till sig själva och 
föreningen. Det handlar om att få alla era medlemmar och bekanta att lära sig hur Sponsorhuset fungerar, 
samt att påminna dem att använda det varje gång de ska handla! Se också till att någon i föreningen blir 
Administratör för er sida och lär er hur adminsystemet fungerar. 
 

”Handla Smart” är ett program till din dator som du snabbt kan ladda ner. Programmet påminner dig varje 
gång du besöker en butik som finns ansluten till Sponsorhuset, klicka bara ”JA” så får både du och 
föreningen pengar automatiskt. Se till så att många laddar ner detta program 

 
Vi ser fram emot att hjälpa er att komma igång! 
 

Vänliga Hälsningar  
Din kontaktperson hos Sponsorhuset 

https://youtu.be/LMg-EKyHMR0
mailto:support@sponsorhuset.se



