
 

 
 
 

SOM FORENING har du brug for en fleksibel og nem 
løsning, der fjerner administration og besvær fra dig, men som samtidig 

giver dine fans og medlemmer mulighed for at købe foreningens udstyr, 
merchandise eller fangear. 

 
Webfanatic tilbyder et enkelt koncept, som er nemt og administrationsfrit 
for dig.

 
 
 
HVAD FÅR foreningen, fans og medlemmer?  
Dine fans og medlemmer får en let tilgængelig shopløsning, hvor de uden 
administration, lager eller besvær for foreningen kan bestille præcis den 
merchandise eller udstyr som de ønsker og har brug for. 
 
 

HVAD FÅR FORENINGEN? 
En årlig opgørelse over salget og mulighed for at få et sponsorat (kick-back) 
til foreningen. Vi kan sætte priserne så differencen mellem vores priser og 
foreningens priser går direkte til foreningen som et årligt sponsorat. 
 
 

PRISEN: 
Vi opretter og etablere foreningens shop med billeder og tekster for 1.250 
kr. Den årlige afgift for at have shoppen er 1.500 kr., hvis omsætningen i 
shoppen overstiger 50.000 kr. pr. år bortfalder afgiften. 
Vi følger kalenderåret i vores opgørelse og afregning, som afregnes en 

gang pr. år. 
 
 

HVAD GØR DU NU? 
Kontakter webfanatic på 70 26 67 60 eller adm@webfanatic.dk.  

DIN FORENINGS OFFICIELLE 

TEAM SHOP 

Vi sørger for: 
 Oprettelse af domænenavn hos dk-hostmaster.dk 

 Oprettelse af shoppen med dine farver og klublogo 

 Oprettelse af produkter med tekst, pris og billede 

 Indkøb af produkt, samt tryk 

 Afregning med fans og medlemmer 

 Udsendelse direkte til forbrugeren efter bestilling 

Som forening sørger DU for: 
 Logo i høj kvalitet sendes til os 

 Vælger farver som skal benyttes i shoppens design 

 At udvælge produkter fra vores sortiment 

 At skabe kendskab til shoppen 

Vi samarbejder om: 
 Prisfastsættelse 
 Design af trykket på produkterne 

En ENKEL og 

FLEKSIBEL 

løsning til din 
forening 

MIDLER TIL DIN 

FORENING 

Se eksempler på shops… Cometsshop.dk 
HICShop.dk 

CISShop.dk 



 

 

 

 

FANSHOP uden administration og besvær 

GIV DIN FORENING EN SYNLIG PROFIL 

Vi gør salg i  
foreningen enkelt 

WEBFANATIC I/S 

Yderholmvej 59A 
4623 Ll. Skensved 

70 26 67 60 
adm@webfanatic.dk 

 
www.webfanatic.dk 

GØR DIN FORENING SYNLIG 

E N  S H O P  D E R  A R B E J D E R  

FOR DIN FORENING 


