Sponsring på köpet - ett smart sätt att stödja på

Nu väljer företagen att sponsra sina

"Vi jobbar hårt med att sätta konceptet Sponsring på

föreningar på ett nytt smart sätt. Konceptet

köpet på kartan. Vi märker en konstant ökning när

kallas Sponsring på köpet.

det gäller företag som väljer denna enkla och smarta
väg att kunna sponsra sin förening på” - Pierre

Genom att boka hotell, resor och köpa

Andersson, VD på Sponsorhuset AB

kontorsmaterial från kända nätbutiker så kan
företagen sponsra på de nätköp man ändå

6 populära butiker via Sponsorhuset

tänkt att göra. Det finns över 500 olika
nätbutiker att handla ifrån och dom det
handlas flitigast ifrån är Hotels.com, SAS,
inkclub och SwedOffice. Det enda företagen
behöver göra är att först besöka portalen
Sponsorhuset.se innan dom gör sina köp.

"Mitt företag har genererat över 30 000 kr till min förening via köp hos Sponsorhusets portal utan att det
kostat mitt företag någonting. Alla företag borde nyttja denna möjlighet. Det kostar inget extra att handla
via Sponsorhuset, så vad har man att förlora? Jag kommer givetvis fortsätta att boka resor, hotell och
kontorsmaterial via Sponsorhuset” - Martin Glenvik som driver företaget Olka Golf
"Hotels.com är en av över 500 nätbutiker som stödjer svenska idrottsklubbar via Sponsorhuset. "Det finns
en naturlig koppling mellan sport och fans som älskar att resa att följa sina lag och Hotels.com som kan
förse dem med valet av hundratusentals hotell runt om i världen . Denna ekvation gynnar alla parter, och
vi är mycket glada över att kunna vara en del av detta.” - Michael Long försäljningschef på hotels.com

Så här kommer du och företaget igång och börjar använda Sponsorhuset
1. Besök www.sponsorhuset.se och sök upp vår förening
2. Sök upp den butik du vill handla från och klicka på butikslänken
3. Handla precis som vanligt - Du får sedan ett bekräftelsemejl som säger hur mycket
du och föreningen får tillbaka

