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SAMARBETSPARTNERS 

KUNDKLUBBEN FÖR PROFFS

Genom ditt medlemskap i Beijer 
Kundkubb för Proffs så får du 
tillgång till flera av våra samar-
betspartners. Ofta tjänar du extra 
poäng när du nyttjar erbjudandena.  

FORD
Som medlem i Beijer Kundklubb har du den unika 
möjligheten att få exklusiv rabatt vid köp av 
utvalda Ford modeller. För att se rabatter logga in 
på Kundklubbssidan!

IRENO
Ireno är en tjänst som följer ett renoveringspro-
jekt från början till slut och minimerar riskerna för 
missförstånd och konflikter mellan hantverkaren 
och kunden.  Som kund till Beijer och medlem i 
Kundklubben får du extra Kundklubbspoäng för 
dina projekt som registreras genom Ireno. 

GJENSIDIGE
Gjensidige försäkringar erbjuder dig som Kund-
klubbsmedlem upp till 15% rabatt på utvalda 
försäkringar. Vid bokande av kostnadsfri försäk-
ringsrådgivning får du 20 000poäng. 

BRA BYGGARE
Bra Byggare är en tjänst som gör det enklare och 
effektivare att hitta byggprojekten som passar 
just dig. Tjänsten låter dig styra vilken typ av för-
frågningar du vill ta del av och du väljer själv vilka 
du vill besvara. Som medlem i Beijer Kundklubb 
får du upp till 250 000 poäng när du tecknar 
medlemskap hos Bra Byggare. 

FLERA ERBJUDANDEN FRÅN  
VÄLKÄNDA PARTNERS

UTBILDNINGAR
Om du som Kundklubbsmedlem väljer att boka 
dina utbildningar via vår samarbetspartner Presto 
(Svensk Uppdragsutbildning) så får du 10 000 po-
äng per bokad utbildning! 

Här ser du vilka utbildningar vi erbjuder: 
beijerbygg.se/foretag/sv/beijer-utbildning

ENKLA KONTORET
Med Enkla kontoret får du koll på dina projekt och 
missar inte några kostnader. All information om 
projektet såsom kunduppgifter, egenkontroller, 
arbetsmoment, bilder, tidrapporter samt använt 
material kan du och dina medarbetare spara i ditt 
projekt under tidens gång. 

Ange koden EK19 vid skapande av konto så erhåller 
du 10 000 poäng.


