
Et koncept der har 

virket i over 130 år 
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HVEM OG HVAD ER 

FORBRUGSFORENINGEN? 

• Mange fordele og synlig værdi 

• Ét bonus- og betalingskort 

• Medlemsejet og mission om alene at virke til gavn 

for medlemmerne 

• Oplevet eksklusivitet 

• En købestærk medlemsprofil 

• Dokumenteret partnereffekt 

 
 

 

 



4.200 FORRETNINGER - 150 BRANCHER 

http://www.falck.dk/
http://www.bonbonland.dk/billedarkiv.aspx?Dirid=Logo til download
http://www.imerco.dk/
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ALLE DE ANDRE 

//pi0001-FS01/PI0001-01$/Funktion/Afd/SALG/Bestyrelsesinput/T185915/
http://www.bluecow.dk/bc/beregningsmodul


BETALINGSKORTET 

• Vi er udsteder af vores eget loyalitets- og betalingskort 

• Bonus optjenes på det fulde sortiment også nedsatte 

varer - og bonus tilskrives hvert år i december  

• Kortet udstedes med pinkode og kan benyttes  

både i forretningsterminaler og på internettet 

• I 2016 fik vores medlemmer over kr. 200 mio. i bonus og 

fordele via en omsætning på næsten kr. 3 mia.  

 

 
 

 

 



HVEM OG HVAD ER 

FORBRUGSFORENINGEN? 

• Mange fordele og synlig værdi 

• Ét bonus- og betalingskort 

• Medlemsejet og mission om alene at virke 

til gavn for medlemmerne 

• Oplevet eksklusivitet 

• En købestærk medlemsprofil 

• Dokumenteret partnereffekt 

 
 

 

 



MISSION OG FORMÅL 

Foreningens formål 
er alene, at virke  

til gavn  
for medlemmerne 
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125 ORGANISATIONER STÅR BAG 



EGNE FERIEBOLIGER – KUN FOR MEDLEMMER 

Grønnestrand 

Feriecenter 

Østervang 

Feriecenter 

Berlin 

København  

Islands Brygge 
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MEDLEMSPROFILEN 

• Kvinde 40+ 

• Bor i Hovedstaden eller i de større provinsbyer 

• Gift/samlevende og bor i eget hus/lejlighed 

• Mellemlang- eller videregående uddannelse 

• God økonomi/høj husstandsindkomst  

• Vores medlemmer er overrepræsenteret i 

grupperne A1 (Overskud i hverdagen) og i D1 

(Formue og formåen). Kilde: Geomatic, nov 2016 

• Kort sagt en utrolig købekraftig profil 
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PARTNEREFFEKT 

• Øget omsætning 

• Højere frekvens og større basket size 

• Mere effektiv kommunikation med 

Forbrugsforeningens medier: 

 



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 

Adm. direktør Finn Borgquist ▪ Direkte: 33 18 86 10 ▪ Mobil: 61 22 57 90 ▪ Mail: fbo@fbf.dk 

Forbrugsforeningen ▪ Knabrostræde 12 ▪ 1210 Kbh. K ▪ www.fbf.dk 


