
MEDLEMSRABATTER - SAMARBEJDSAFTALE
2020

Medlemsrabat er en væsentlig faktor, når jægeren vælger leverandør.
Som samarbejdspartner kan du få kontakt til flere end 90.000 jægere som potentielle rabatkunder. 

Du eksponeres via Jægerforbundets App, hjemmeside, magasinet Jæger og nyhedsmails.

Pris pr. år kr. 10.000
Samarbejdsaftalen inkluderer:

1. Omtale på Ting & Tips. Medlemsrabataftalen 
omtales én gang ved opstart på Ting & Tips siderne i 
magasinet Jæger.

2. Omtale på jaegerforbundet.dk. Samarbejds-
partnere og medlemsrabatter beskrives på hjemme-
siden. Såvel på den åbne del af hjemmesiden som på 
den lukkede del (med login) er der yderligere informa-
tion vedrørende hver enkelt rabataftale og vilkår.

3. Bannerannoncer på medlemsnet. Du har mulighed  
for at køre tre bannerannoncer i rotation med de andre 
samarbejdspartnere hele året.
Bannerannoncer leveres som færdig jpg- eller flash-fil. 
Hør evt. nærmere om pris på opsætning.

4. Eget univers i app. I Jægerforbundet ’s App har
medlemsaftalerne sit eget univers, hvor alle
samarbejdspartnere bliver nævnt med logo og
medlemstilbuddet.

5. Helsidesannonce i magasinet Jæger. Der
indrykkes ved hver udgivelse en 1/1 sides annonce −
tilegnet samarbejds-partnerne. Her er virksomheden
repræsenteret med navn og logo, samt en kort tekst
omkring medlems-tilbuddet til medlemmerne.

6. Placering i nyhedsmails. Du får en placering i
vores nyhedsmails, med link til medlemssiden på
jaegerforbundet.dk. Præsenteres i alle udsendelser:
En fælles ”Se alle de gode medlemsaftaler her”.

Tilkøb annoncer i magasinet Jæger, selvvalgt 
udgivelsestidspunkt pr. indrykning:

l 1/1 side kr. 21.000
l 1/2 side kr. 10.600
l 1/3 side kr.   7.200
l 1/4 side kr.   5.600
l 1/8 side kr.   3.400

l 100.000 bannervisninger på jaegerforbundet.dk
kr. 2.200

l 1/2 side interview med vores redaktion, her kan
du få skitseret, hvad samarbejdet mellem dit firma
og Danmarks Jægerforbund vil medføre af fordele
for vores medlemmer kr. 15.000

Som samarbejdspartner, kan du også 
benytte muligheden for, at sponsorere et 
produkt som præmie i en konkurrence 
blandt vores medlemmer eller til vores 
arrangementer.

Alle priser er ekskl. moms

Kontakt Synnøve Fuursted 
på mail: sfu@jaegerne.dk 
eller tlf.: 81 88 05 79




