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MERVÄRDEN

KUNDKLUBBEN FÖR PROFFS

När du är medlem i Beijers kund-
klubb för proffs så samlar du inte 
bara poäng på alla dina köp du får 
även tillgång till en hel del andra 
fantastiska förmåner. Principen är 

enkel, ju högre nivå du har desto fler förmåner får 
du tillgång till! 

• Exklusiva erbjudanden 
Dessa kan komma via nyhetsbrev, sms eller 
så hittar ni dom på Kundklubbssidan. Kom 
ihåg att hålla dina kontaktuppgifter uppdate-
rade så att du inte missar dom! 

• Inbjudningar till lokala events 
Din lokala Beijerbutik kommer att skicka ut 
inbjudningar till spännande saker som händer 
hos dem! 

• Gratis ”profilsida” hos BraByggare 
BraByggare är en tjänst som hjälper er att hit-
ta nya byggprojekt. Du blir då sökbar på nätet 
samt att du syns där beställarna letar!

MERVÄRDEN FÖR DIG SOM  
KUNDKLUBBSMEDLEM!

• Gratis tryck på arbetskläder 
Passa på när ni köper era nya arbetskläder 
att lägga på eran egen företagslogga utan 
extra kostnad. Ni behöver bara stå för scha-
blonkostan den!  
*hos de butiker som kan trycka på kläder.

• Kostnadsfria utbildningar 
SHåll utkik i nyhetsbrev och på Kundklubbssi-
dan!  

• Förtur på konsertbiljetter 
Håll utkik i nyhetsbrev och på Kundklubbssi-
dan!

• Inbjudningar till VIP Event  
VIP-Eventen är allt från en dag på racingbanan 
till Hockey VM med landslaget. Du kan enkelt 
betala med dina Kundklubbspoäng. Håll utkik i 
nyhetsbrev och på Kundklubbssidan!

• Expressleverans från centrallager utan extra 
kostnad 
För dig som bor någon av storstadsregionerna! 

• Hemsidor till förmånliga priser för våra Guld-
kunder 
Vi erbjuder en professionell, snygg och modern 
hemsida till mycket konkurrens kraftigt pris. Att 
vi på Beijer står för månads kostnaden gör det 
hela ännu bättre.

BRONS SILVER GULD

Inköp under 12 mån/anställd 0 kr 40 000 kr 100 000 kr

Baspoäng per spenderad krona exkl.moms 1 2 4

Exklusiva erbjudanden x x x

Inbjudningar till lokala events x x x

Gratis ”profilsida” hos BraByggare 3 mån 6 mån 12 mån

Gratis montering av tryck på arbetskläder x x

Kostnadsfria utbildningar x

Förtur på konsertbiljetter x

Inbjudningar till VIP Event x

Expressleverans från centrallager utan extra kostnad x


