
www.enjoyguiden.no

- inntekt til ditt idrettslag



Hva er 
Enjoy Bonusguiden?
Enjoy Bonusguiden er en guide som selges 
av idretten i hele Norge for å bringe inntek-
ter til foreningen/idrettslaget. Guiden 
inneholder rabatter og fordeler for de som 
kjøper den. Innholdet av 
aktører/brukersteder som tilbyr 
rabatter og fordeler er lokalt, så du vil alltid 
kunne gjøre gode “kupp” i ditt nærmiljø. 

Her er noen få eksempler på aktører som Enjoy Bonusguiden 
samarbeider med:

Enjoy Bonusguiden kan tilby:

-25% og ”2 for 1” på restauranter 

-20% i et bredt utvalg av butikker

Fra -20% til -50% på aktiviteter

Opptil -50% på ca. 180 hoteller i Europa

MER TID TIL KOS PÅ SCANDIC
Nå får du som har Enjoy-kortet et godt tilbud ved våre norske hoteller:
15% rabatt på rom ved bestilling på vår hjemmeside scandichotels.no

Velkommen til våre 20 hoteller i Norge!

Stor frokostbuffet er inkludert i tilbudet. Tilbudet gjelder torsdag-søndag og helligdager ved samtlige 
Scandic-hotell i Norge t.o.m. 31.12.13. Tilbudet gjelder et begrenset antall rom på våre flexpriser. 
Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud. Vis alltid frem ditt Enjoy-kort ved innsjekking!

Bookingkode 
”ENJOY”

scandichotels.no



Trøndelag

Stavanger

Agder

Grenland

Vestfold

Østfold

Stor Oslo

Buskerud

Mjøsa

Tromsø

Bergen

Haugalandet

Møre og Romsdal

Stor-Oslo 550 brukersteder
Trøndelag  280 brukersteder
Bergen  235 brukersteder
Stavanger  230 brukersteder
Østfold  230 brukersteder
Vestfold  220 brukersteder
Agder  220 brukersteder
Mjøsa  220 brukersteder
Buskerud 180 brukersteder
Møre  150 brukersteder
Grenland  145 brukersteder
Haugalandet  130 brukersteder
Tromsø     60 brukersteder

Hvor i Norge er 
Enjoy Bonusguiden?

Salg av Enjoy Bonusguiden innebærer
- Ekstra penger i klubbkassen
- Umiddelbare inntekter på solgte guider
- Ingen risiko/utlegg for klubben

Inntjening ved salg av Enjoy Bonusguiden
50 medlemmer som selger 2 guider hver  kr 13 000
100 medlemmer som selger 2 guider hver  kr 26 000
250 medlemmer som selger 2 guider hver  kr 65 000
500 medlemmer som selger 2 guider hver  kr 130 000

Tilbud:
Slik vil inntjeningen for foreningen være ved salg av alle bestilte.
Med utgangspunkt i ______ aktive medlemmer som selger______EB hver.
 
_______ stk.   x kr. 100,-    = kr. ________

_______ stk.   x kr. 250,-    = kr. ________
 

Totalt: ____________kr



Hva sier klubbene?

“Vi i Strindheim IL har hatt dugnaden med Enjoy i 3 år og har planlagt dette også inn i de 
neste 3 årene. Enjoy Bonusguiden er en ryddig og og god partner i dugnadsarbeidet, samt 
at selve produktet er noe vi som klubb kan stå for.”

Lars Grevskott, Daglig leder - Strindheim IL 

“KFUM fotball er inne i sitt 6. år med salg av Enjoy Bonusguiden. Denne dugnaden har 
blitt en veldig viktig og ikke minst en stor inntektskilde for klubben vår. Jeg kan på det 
sterkeste anbefale andre klubber salg av Enjoy Bonusguiden.”

Eivind Arnevåg, Daglig leder - KFUM Oslo 

“Hundvåg Håndball er inne i sitt fjerde år med Enjoy bonusguiden som inntektskilde. Vi er 
fornøyde med både inntekt, samarbeid og et godt produkt. Enjoy kan anbefales! ”

Bente Clausen, Daglig leder - Hundvåg HK

Noen av våre referanseklubber:

www.enjoyguiden.no


