


Om Sponsorhuset

Målsättning att bli Sveriges viktigaste 
partner till svenskt föreningsliv! 

▪ Delat ut 63 miljoner kronor till våra föreningar

▪ Skapar försäljning åt våra partners för 7 
miljoner/månad

▪ Är en del av Awardit AB, som är nordens 
största lojalitetsföretag och omsätter över 300 
miljoner / år

▪ Avtal med över 600 nätbutiker samt flera unika 
samarbeten med välkända partners

▪ Flera nya projekt som är utvecklade för att 
stärka ekonomin för våra föreningar



Fantastiska partners som ger pengar tillbaka när du handlar från dem

Det enda du behöver göra är att gå till butiken via Sponsorhuset – så får både du och 
föreningen pengar tillbaka utan att det blir dyrare för dig som handlar



Vår Bonusstege

▪ Ett perfekt verktyg för alla era medlemmar att 

lära sig hur Sponsorhuset fungerar

▪ En länk som består av 5 enkla steg så att man 

lär sig alla fördelar

▪ När man har slutfört Bonusstegen så har 

föreningen fått 50 kr och personen en Triss el 

Biobiljett

▪ Även befintliga medlemmar hos Sponsorhuset 

kan genomföra stegen.

▪ Här är länken till Bonusstegen

https://www.sponsorhuset.se/start/intro


Handla Smart

▪ Ett plugin på din webbläsare på din dator

▪ Fungerar på Chrome och Firefox

▪ Påminner dig varje gång du besöker en 

butik som är kopplad till Sponsorhuset

▪ Du klickar bara JA, sedan uppdateras 

sidan och du handlar som vanligt

▪ Både du och föreningen får pengar 

tillbaka när du har slutfört ditt köp

▪ Aktivera det här

https://www.sponsorhuset.se/start/tips-till-foreningen/handla-smart/


Sponsorhuset Shop

▪ Produkter från kända varumärken till 
kampanjpris, till shoppen

▪ Biobiljetter för otroliga 99 kr vid 
kampanjtillfällen

▪ Presentkort från bland annat Elgiganten, 
McDonalds, Rituals, NetonNet och 
Granngården

▪ Presentkorten kan du ge bort eller använda 
själv när du ändå ska handla

▪ Alla köp i Sponsorhuset Shop ger 5% till 
föreningen

▪ Ersättningen betalas ut till föreningen 
efterföljande månad

https://www.sponsorhuset.se/start/butik/sponsorhuset-shop/


Sponsorhuset Företag

▪ Nu kan alla era lokala företagare och 

sponsorer börja använda Sponsorhuset

▪ Skapa ett företagskonto på bara några 

sekunder här

▪ Boka hotell, hyrbilar och gör företagens 

inköp via Sponsorhuset

▪ Drivmedelsavtal med Circle K, OKQ8, 

Shell och St1. Upp till 42 öre per tankad 

liter till föreningen.

▪ Sponsorhuset kan kontakta era lokala 

företag åt er, hör av er till oss vid intresse

https://www.sponsorhuset.se/start/landing/foretag


Svenska Spel 

▪ Unikt samarbete där 2% av spelat belopp 
går direkt till föreningen

▪ Gäller både på Sportspel och när du 
köper lotter hos Svenska Spel Tur.

▪ Påverkar inte Gräsroten om föreningen är 
kopplad till den

▪ Det enda du behöver göra är att gå till 
Svenska Spel via Sponsorhuset, länk

▪ Vi rekommenderar att du går via 
Sponsorhusets App och klickar på 
Svenska Spel-ikonen

https://www.sponsorhuset.se/start/butik/svenskaspel/


Out of Home

Unikt samarbete med en rikstäckande 

e-handelsgrossist

▪ Perfekt för cafeterian eller kioskverksamheten

▪ Tusentals produkter från välkända varumärken

▪ Ett rabatterat pris på alla dina beställningar då 

föreningen är ansluten till Sponsorhuset

▪ 1% av allt du beställer får föreningen tillbaka i 

kickback

▪ Fri frakt vid 2000 kr och klimatkompenserad 

leverans

▪ Ta del av alla fördelar genom att 

skapa konto här

https://outofhome.se/sponsorhuset


Fortum

▪ Otroliga 700 kr till föreningen när du väljer 

elavtal från Fortum

▪ Ett löpande lågt elpris som är 

konkurrenskraftigt för både lägenhet och 

villa

▪ 100% fosilfri el

▪ Du byter snabbt, tryggt och enkelt



Anslut era lag och få provision

▪ Nu kan ni själva lägga upp era lag så att 

de får egna sidor hos Sponsorhuset 

▪ Stärker lojaliteten hos era medlemmar då 

man hjälper sitt egna lag

▪ Huvudföreningen får 20% i bonus på alla 

lagets köp

▪ Bonusen tas inte från lagens intäkter utan 

de står Sponsorhuset för

▪ Ni kan hantera allt som administratör: Bli 

admin här

https://www.sponsorhuset.se/start/tips-till-foreningen


Vi ser fram emot ett givande samarbete

Hälsar teamet på Sponsorhuset!


