FORDELE FOR FORENINGEN
• SupportSkrab er nemt og sjovt for donorerne, da der er
spænding med som i et spil.
• Det er nemt for indsamlerne at fortælle, hvad formålet
med indsamlingen er. Og I vil blive overrasket over, hvor
hurtigt et hæfte er fuldt skrabet.
• Donorerne får værdifulde rabatkuponer i bytte for deres
beskedne donation.
• Vi har allerede sørget for rabatkuponerne, så I fuldt ud kan
koncentrere jer om at samle ind.
• I får hele 45 dages betalingsfrist. Det giver jer mulighed
for at få indsamlet pengene via jeres kampagne, før I skal
betale for hæfterne.
• Garanti: I kan sende op til 50% af hæfterne tilbage til os,
op til 2 måneder efter leveringen, såfremt de er ubrugte.
Vi refunderer købsprisen (indregnet de gratis hæfter).

Tjen penge til jeres
forening på en
helt ny måde
• 80% af omsætningen
direkte i overskud
• Specialdesignede
supporthæfter til
jeres forening
• Jeres eget navn,
logo, tekst og
billeder

BESTIL EN GRATIS INFOPAKKE

• I kan sende op
til 50% af
hæfterne retur

• På supportskrab.dk kan du bestille en gratis infopakke og
finde flere oplysninger.

• 45 dages kredit
• Leveres inden for 7 dage

er et initiativ af
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HVAD ER SUPPORTSKRAB?

SÅDAN FUNGERER DET

• I får specielt producerede SupportSkrab hæfter med
foreningens navn, en sælgende tekst, logo eller billede,
samt foreningens hjemmeside adresse.

• Jeres indsamlere tilbyder folk at støtte foreningen, ved at
skrabe et eller flere felter i et SupportSkrab hæfte.
• Donoren kan med det samme se det beløb der skal
doneres, og kan nu vælge at betale det skrabede beløb,
eller fortsætte med at skrabe flere felter og betale det
samlede beløb fra skrabefelterne.
• Som tak modtager donor ét ark med 8 rabatkuponer
for hvert skrabet felt.
• I kan nemt modtage betaling via MobilePay og kontanter.

HVAD KAN JERES FORENING TJENE?
Hvert SupportSkrab hæfte indeholder
en blok med 25 ark rabatkuponer med
8 attraktive, specielt udvalgte tilbud
fra anerkendte danske virksomheder,
med særlige tilbud til jeres donorer.

Under de 25
skrabefelter
gemmer der sig
beløb på mellem
5,- og op til 25,-

• Et fuldt skrabet hæfte giver en indtægt på 400,Hæfterne koster kun 100,- så overskuddet er derfor 300,pr. solgt hæfte.
• Jeres udbytte bliver dog endnu større, da I får et gratis hæfte
for hver gang I bestiller 4 hæfter.
• Her er nogle eksempler på hvad der kan tjenes:
Bestil antal

10

25

50

100

250

Betal for

8

20

40

80

200

Gratis antal

2

5

10

20

50

Omsætning
Udgifter
Overskud

4.000,- 10.000,- 20.000,800,-

2.000,-

3.200,-

8.000,-

4.000,-

40.000,- 100.000,8.000,-

16.000,- 32.000,-

20.000,80.000,-

• I får hele 45 dages betalingsfrist når I bestiller
SupportSkrab hæfter hos os. Dette giver jer mulighed for
at få indsamlet pengene via jeres kampagne, før I skal
betale for hæfterne hos os.

