Få direkte adgang til over 125.000 købestærke og
grønne kunder – Vær med i Grøn Fordel

Grøn Fordel er Danmarks Naturfredningsforenings
fordelskoncept for vores 125.000 medlemmer.
I Grøn Fordel kan seriøse grønne virksomheder vise, hvem
I er, og hvad I sælger. Og via et direkte link til jeres webshop, kan DN’s medlemmer købe varer hos jer.
Det er Danmarks Naturfredningsforenings mål at gøre
det nemmere for forbrugeren at finde og handle med
virksomheder, der sælger sunde, grønne og bæredygtige
produkter.
Grøn Fordel giver markedsadgang til grønne,
naturinteresserede og købestærke forbrugere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

125.000 DN-medlemmer.
Køn: Mænd: 54 %, Kvinder: 46 %.
Købestærke forbrugere med højrere indkomster.
Flest i alderen 40 år og opefter.
Flest bor i og omkring de fire største byer.
Flest bor i eget hus.
Aktive udemennesker, som elsker naturen.
Informationssøgende.
Fællesskabsorienterede.

Er det noget for jer og jeres virksomhed?
– læs mere på de næste sider.

TNS/Gallup har undersøgt DN-medlemmers interesser: Økologisk mad og vin, sundhed, grøn livsstil, miljøvenligt hus og have,
aktivt friluftsliv, gode oplevelser, viden og litteratur samt grøn privatøkonomi.

Grøn Fordels medier

Medlemsmagasinet Natur & Miljø

www.dn.dk

Nyhedsbrev

I Natur & Miljø finder I interessante og tankevækkende artikler og inspiration af både national og lokal karakter - og meget andet.
Bagerst i magasinet markedsføres Grøn Fordels partnere.
•
135.000 eksemplarer fire gange årligt.

www.dn.dk er Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside og har
over 500.000 besøg om året.
Her kan I finde alt om, hvad vi arbejder med. Kampagner, natur- og miljøpolitik, aktiviteter, events, oplevelser, støttemuligheder m.m.
Grøn Fordel ligger under menuen Medlemsfordele, og er en af de undersites, som har flest besøg.

Grøn Fordel sender nyhedsbreve med grønne
tilbud til over 10.000 interesserede hver 14. dag.

•

279.000 læsere pr. magasin.

Markedsføring og priser gennem Grøn Fordel

Når DN’s medlemmer klikker på jeres annonce på Grøn Fordels
site, linkes de direkte over på jeres web-site, hvor de kan købe
jeres grønne varer:
Det får I:
1. Markedsføring i Grøn Fordel med eget salgs-site med kontaktinformationer, overskrift, beskrivelse, rabattilbud, logo og foto.
2. Link fra Grøn Fordel direkte til jeres website.
3. DN-støtte-ikon, som kan indsættes på jeres mails og web-side.
4. Omtale i målrettede nyhedsbreve 2 gange årligt.
5. Visning i medlemsmagasinet Natur & Miljø 1 gang årligt.

Information

Dit Økologiske
Supermarked

Pris: 5.000 kr. pr. år ekskl. moms

Medlemsrabat

Dit Økologiske
Supermarked

Giv en grøn fordel
I skal tilbyde Danmarks Naturfredningsforenings medlemmer en særlig
fordel, når de handler hos jer. Det kan f.eks. være 25% rabat, fri fragt eller
hvad der nu passer ind i jeres virksomhed.

10% rabat til DN medlemmer på impossus, id qui
optatus di volorepta illesto
voluptaest, qui aut di ommodip saecabo rumendam
res magnatio quam, sequi
res solupta videro officipsa
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Et volum, aut autem undis
aut is unt mi, cone impos
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Vi håber, at I vil være med i Grøn Fordel – til fordel for alle parter: Jer, forbrugeren og naturen og miljøet i Danmark. Vi glæder os til at samarbejde
med jer :)
Med venlig hilsen
Lone Gudiksen Møller.
Markedschef / Erhverv
Danmarks Naturfredningsforening
Direkte tlf.:3119 3262
Mail: LGM@dn.dk

DN tilbud i april
DN pris: Kr. 89,Normalpris kr. 100 kr.

Gentus, quod maximus
demquia
iminusande
porempe dollitas magnis res eatur, quiatat

Dit Økologiske
Supermarked
Nørregade 44
4444 Nørresundby.
tlf. 97 47 35 00
kontakt@døs.dk

Sådan gør du:
1. Bestil via Website:
Gå ind på
www.døs.dk
Log ind som medlem og din
DN Rabat fratrækkes ved indtastning af rabatkoden i betalingsmodulet på trin 1.
2. Bestil via telefon:
Butikken har åbent åben alle
dage kl. 10-16.
Din DN Rabat fratrækkes den
samlede regning ved fremvisning af udprintet medlemsbevis.
Gå til Dit Økologiske
Supermarked’s
hjemmeside

