HELE NORGES SPORTSAVIS
SAMARBEIDSMULIGHETER FOR DITT IDRETTSLAG

VG HELGEABONNENT
– HELGENS AVISER HJEM I POSTKASSEN
•

VG tilbyr nå idrettslag på Østlandet et salgssamarbeid som kan gi ekstra penger i klubbkassa!

•
•
•
•

Samarbeidet vil gi:
Inntekt fra første salg – 50% av kjøpesummen går til ditt idrettslag
Grasrotandel på 10% av kjøpesum for alle som velger å fornye sitt abonnement – så lenge kunden er abonnent!
Absolutt ingen risiko eller varelager – klubben krediteres for alle salg etterskuddsvis og har ingen utlegg.

•

Inntektspotensial for klubben

•
•
•
•
•
•

Nysalg:
På første innsalg mottar ditt idrettslag alt fra 174,50 til kr 360,- for hvert salg avhengig av type abonnement solgt.
20 salg kan altså gi opptil 7 200,50 salg opptil 18 000,100 salg opptil 36 000,….

•
•
•

Grasrotandel – løpende inntekt:
74,90 til 94,80 for hver kunde som fornyer til oss- hver gang!
100 aktive abonnenter vil da gi enn snittinntekt på mer enn Kr 30 000 for hvert år! – Uten noen ekstra innsats.

•

Selger et medlem 10 abonnent i løpet av et år gir dette en inntekt på opptil 3600 pr år + opptil kr 94,8 pr gang kunden fornyer abonnementet.

•

Potensialet i ca 100 salg (10 medlemmer x 10 salg, inkl. fornying) vil bety en inntekt for klubben på

•

ca Kr 50 000,- pr år (Ingen kostnader – Ingen lagerbeholdning – ingen administrasjon)

•

VG HELGEABONNEMENT
•

Hva får kundene som bestiller?
– VG levert hjem på døren fredag-søndag hver helg
•

Eavisen rett i nettleseren hver dag hele uken
– Reis på ferie og ta med deg avisen på tablet, pc og smarttelefonen.
– Du kan enkelt endre leveringsadressen på avisen hjemme til noen du ønsker å glede mens du er på reise.

•

Den mest leste løssalgsavisen i landet
– Prisvinnende journalistikk og fotografer
– VG Sporten – landets desidert beste sportbilag
– VG Helg – kåret til årets avismagasin for 3. året på rad
– VG det mest gjengitte kommersielle mediehuset i landet
»

Kun NRK blir gjengitt oftere i andre medier.

•

Hvilken varianter har vi i dag?
– fredag – lørdag
– fredag – søndag
– lørdag – søndag

•

Hvor tidlig blir VG levert hjem?
– Før kl 0800 fredag og lørdag
– Før kl 0900 søndag

HALVPARTEN GÅR TIL KLUBBEN VED NYSALG – DESSUTEN BEHOLDER
KLUBBEN EN GRASOTANDEL SÅ LENGE ABONNEMETET LØPER
Nysalg

På første innsalg mottar ditt
idrettslag alt fra 174,50 til kr
360,- for hvert salg avhengig av
type abonnement solgt.
20 salg kan gi opptil 7.200,50 salg opptil 18.000,100 salg opptil 36.000,Selger et medlem 10 abonnent i
løpet av et år gir dette en inntekt
på opptil 3.600 pr år

Grasrotandelen

Klubben beholder en løpende
inntekt på 10 prosent så lenge
abonnementet løper.

Det betyr 74,90 til 94,80 for hver
kunde som fornyer til oss - hver
gang!
10 fornyelser hver måned vil da
gi enn snittinntekt på mer enn
30.000 kroner i året – uten ekstra
innsats.

VG: ÅPEN – MODIG – FOLKELIG
•

Hva får de som abonnerer på VG Helg?
– VGs papirutgave levert hjem på døren to eller tre dager hver helg
•

Eavisen rett i nettleseren hver dag hele uken
– Reis på ferie og ta med deg avisen på tablet, pc og smarttelefonen.
– Du kan enkelt endre leveringsadressen på avisen hjemme til noen du ønsker å glede mens du er på reise.

•

Den mest leste løssalgsavisen i landet
– Nyhet! Landets beste avis levert hjem før frokost.
– Prisvinnende journalistikk og fotografer
»

Vi prioriterer fortsatt gravende journalistikk.

–
–
–

«VG avslører»: Vi er Norges «Vaktbikkje»
VG Sporten – landets desidert beste sportbilag
VG det mest gjengitte kommersielle mediehuset i landet

–
–

Fredag: Med fredagsmagasinet «Endelig fredag» med TV program for hele kommende uke, kryssord, underholdning.
Lørdag: VG Helg – kåret til årets avismagasin for 3. året på rad

»

Kun NRK blir gjengitt oftere i andre medier.

•

Hvilken varianter har vi i dag?
– fredag – lørdag
– fredag – søndag
– lørdag – søndag

•

Hvor tidlig blir VG levert hjem?
– Før kl 0800 fredag og lørdag
– Før kl 0900 søndag

Innsalgsfolder og
registreringsskjema
Bestillinger sendes på
epost f.eks. via bilde tatt
fra mobil eller scannet til
vg@fornoydefolk.no

SVÆRT ENKEL PROSESS
• Kunden velger abonnementet
som passer for seg
• Idrettslaget sender skjema til
VGs samarbeidspartner
Fornøyde Folk AS
• VG krediterer idrettslaget for
alle realiserte salg og
fornyelser.

