
FÅ DIT EGET 
LOYALITETSPROGRAM 

DIREKTE 
PÅ DANKORTET



Tilmeld dig på  
www.klublivdanmark.dk 

med dit Dankort

Vælg op til 3 lokale spejder- 
og idrætsklubber, du vil støtte

Brug dit Dankort, når 
du handler

Find ud af,  
hvilke butikker, der 

er KlubLiv Sponsorer

Butikkerne sender 
sponsorkroner til 

klubberne via Nets

Måske kender du til klubber med ondt i økonomien. Klubber med slidte  
faciliteter, mangel på trænere, hyppige kontingentstigninger og stor  
egenbetaling ved udenlandsturneringer. Måske du selv er medlem, har 
børn eller anden familie i en klub. Og måske du ville ønske at tingene  
kunne blive bedre, uden at det kræver og koster en masse.

DIT DANKORT ER DIT MEDLEMSKORT
Har du et Dankort, har du allerede dit KlubLiv medlemskort. Nemmere 
bliver det vel næppe. Du skal blot tilmelde dig på www.klublivdanmark.
dk. Det er selvfølgelig både GRATIS og helt UDEN forpligtelser. Som 
KlubLiv Medlem kan du optjene MikroSponsorater, hver gang du 
bruger dit Dankort i butikker, der er tilmeldt ordningen som 
KlubLiv Sponsorer. Det er både enkelt og smart. Og da den-
ne nye sponsormodel er udviklet af DGI i samarbejde med 
Nets, er det også helt sikkert at skaffe støtte til klubben.  

Så er KlubLiv Danmark noget for dig og din lokale klub – for som KlubLiv Medlem kan du 
nemlig optjene sponsorater til din spejder- og idrætsklub, når du handler og betaler med dit 
Dankort - Helt uden at det koster dig en krone. 

HVORFOR SKAL DU VÆRE MEDLEM AF
KLUBLIV DANMARK?

OPTJEN MIKROSPONSORATER OG BEGUNSTIG  
OP TIL 3 SPEJDER- OG IDRÆTSKLUBBER

MIKROSPONSORAT MED MAKRO-EFFEKT  
Det fantastiske er, at dine MikroSponsorater bidrager til en ma-
kro-effekt. Hvis du først optjener lidt støtte hos cykelhandleren og 
derefter lidt mere når du spiser på restaurant og siden ganger det 
med alle de andre KlubLiv Medlemmer, som også har valgt at støtte 
samme klub, får det samlet stor effekt. Nogle KlubLiv Sponsorer støtter 
med et par kroner pr. transaktion, mens andre som Sportigan giver 2 % 
og KlubLiv Mobil bidrager med hele 10 % af dit abonnement. Men uanset 
støttens størrelse gælder det, at jo oftere du handler hos KlubLiv Sponsorer – 
jo mere støtte optjener du til klubben.

BLIV KLUBLIV MEDLEM NU 
Læs mere og tilmeld dig på  
www.klubblivdanmark.dk. Det er 
gratis og uden forpligtelser, og 
du skal blot registrere dig med dit 
Dankort. Du kan begunstige op til 3 spejder- og idrætsklubber og med vores 
ButiksGuide finder du nemt KlubLiv Sponsorer, der hvor du handler.

GLADE KUNDER ER LOYALE KUNDER

Glade kunder er ofte loyale kunder. Og loyale kunder er de bedste kunder. 
Er det også din oplevelse, så er KlubLiv Danmark noget for dig. En unik 
kombination af et effektivt loyalitetsprogram og en ny sponsormodel 
til gavn for både lokalsporten og din forretning.

KlubLiv Danmark fungerer ved, at Medlemmerne optjener Omsætningssponsorater til den 
lokale spejder- og idrætsklub, når de handler og betaler med deres Dankort. Enkelt og noget 
kunderne værdsætter så meget, at 50 % af danskerne gerne vil hjælpe deres klub på denne 
måde. Et stort flertal heraf vil endda hellere optjene støtte til klubben frem for at få en person-
lig rabat. Det giver glade kunder og ægte loyalitet.

LOYALITETSPROGRAM DIREKTE PÅ DANKORTET
Som KlubLiv Sponsor får du dit eget loyalitetsprogram direkte 
på Dankortet. Der er ingen udgifter til nye medlemskort, 
software, terminalomstilling og administration. Og så 
er der heller ingen nye gebyrer og abonnementer. 
KlubLiv Danmark er udviklet af DGI i samarbejde 
med Nets. Det er din garanti for et enkelt, sikkert 
og effektivt loyalitetsprogram kombineret med 
en unik Noget-for-Noget sponsormodel.

Bestem selv størrelsen 
på dit Omsætnings-

sponsorat

KlubLiv Medlemmer 
handler og betaler 

med Dankort

Bliv KlubLiv Sponsor på 
www.klublivdanmark.dk

Din forretning  
findes via vores  

online ButiksGuide

Omsætningssponsorater 
opkræves og fordeles  

til de lokale klubber og 
spejdergrupper



ET LOYALITETSPROGRAM  
DIREKTE PÅ DANKORTET 

NOGET-FOR-NOGET
Som KlubLiv Sponsor er du sikret omsætning i forretningen 
– før du betaler støtte til lokalsporten og klublivet. Det kaldes 
Noget-for-Noget. Du bestemmer størrelsen på Omsætnings-
sponsoratet – enten som en procent af Klubliv Medlemmets 
køb eller som et fast beløb pr. transaktion. 

Du bliver kundernes første valg og en vigtig del af en 
fantastisk fortælling til gavn for hele lokalsamfundet. 

Og du bliver også en del af vores online ButiksGuide, 
så KlubLiv Medlemmer nemt kan finde din forretning. 
Både på Nettet og Mobilen. 

BLIV KUNDERNES FØRSTEVALG
Få et stærkt loyalitetsprogram. Læs mere og 
tilmeld din forretning på www.klublivdanmark.dk. 
Det tager kun få minutter – men er en god 
investering i flere og mere loyale kunder.



FAKTA OG FORDELE SOM KLUBLIV SPONSOR
• Dit eget loyalitetsprogram direkte på Dankortet
• Ingen omkostninger eller gebyrer
•	 Effektiv	Online	ButiksGuide
• Noget-for-Noget sponsormodel
•	 En	vigtig	del	af	lokalsporten	og	-samfundet
•	 Flere	og	mere	loyale	kunder

Vi takker vores partnere for deres bidrag til etableringen af KlubLiv Danmark

Bliv Klubliv Sponsor på www.klublivdanmark.dk

KLIK PÅ BILLEDET ELLER SCAN KODEN 
FOR AT SE FILMEN

https://www.youtube.com/watch?v=OBrXk486wnQ
https://www.youtube.com/watch?v=OBrXk486wnQ

