ABF’s firmaguide
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Få adgang til 100.000 potentielle kunder

Hvad er ABF’s firmaguide?
På ABF’s hjemmeside www.abf-rep.dk finder brugerne en firmaguide, som er
en oversigt over firmaer, der har målrettet deres ydelser mod andelshavere
og andelsboligforeninger. Firmaguiden er et uundværligt værktøj, når andelshavere skal finde samarbejdspartnere til arbejdet i andelsboligforeningerne
rundt om i Danmark.
Firmaguiden er opdelt i regioner og giver andelshavere og bestyrelser mulighed for let at finde en samarbejdspartner i nærområdet. Det kan for eksempel være indenfor finansiering, rådgivning, salg af bolig, administration eller
projektering.
ABF’s firmaguide er en strategisk god platform at være synlig på. Firmaguiden er centralt placeret på hjemmesiden og ABF’s juridiske rådgivere henviser dagligt til guiden, når de rådgiver ABF’s 4.900 medlemsforeninger.
Hvem er ABF
ABF er interesseorganisationen for private andelsboligforeninger. ABF varetager foreningernes interesser overfor politikere og myndigheder og tilbyder
derudover juridisk og økonomisk rådgivning, kurser, arrangementer og
medlemsbladet ABFnyt. ABF har 5.000 medlemsforeninger og repræsenterer
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100.000 andelshavere.

Fakta om ABF’s firmaguide
Målgruppe
• Menige andelshavere

• Bestyrelser i andelsboligforeninger
Fordele
• Landsdækkende

• 100.000 medlemmer

• Adgang til firmaguiden fra

• Direkte adgang til målgruppen

forsiden af abf-rep.dk
Kategorier*
Firmaguiden er delt op i regioner og består af følgende kategorier:
• Advokater

• Administratorer

• Arkitekter

• Energikonsulenter

• Ejendomsmæglere

• Revisorer

• Ingeniører

• Vurderingsmænd

• Valuarer

• Ejendomsservice

• Forsikring
* Vi opretter gerne nye kategorier.
Priser
Et firma kan fx være registreret som advokat og administrator i både region
Hovedstaden og region Sjælland.
Priser pr. 1. januar 2015 er inklusiv moms og for 1 år.

Standardoptegnelse

Udvidet optegnelse

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1 firmakategori
1 region
Firmanavn
Adresse
Telefonnummer
E-mail
Visning af firmalogo

Pris: kr. 2.000 kr.
Pris for ekstra region: kr. 1.500 kr.
Pris for hele Danmark: kr. 7.000 kr.

1 firmakategori
1 region
Firmanavn
Adresse
Telefonnummer
E-mail

• Visning af firmalogo
• Link til firmahjemmeside
• Tekst om firma
Pris: kr. 3.500 kr.
Pris for ekstra region: kr. 2.500 kr.
Pris for hele Danmark: kr. 11.500 kr.

Køb en annonce

•

Firmanavn

•

Adresse

•

Telefonnummer

•

E-mail

•

Hvilke regioner

•

Hvilke kategorier

•

Evt. logo
-

72 ppi

-

max. 100 x 100 px

-

JPEG- eller png-fil

-

RGB-farver
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Ønsker du at tegne en annonce i ABF’s firmaguide, kan du maile følgende
informationer til abf@abf-rep.dk:

•

Evt. link til hjemmeside

•

Evt. tekst om firma, max 300 anslag inkl. mellemrum

Åbningstider:

Medlemsrådgivning:
Mandag – fredag: kl. 9.00 – 14.00

Følg os på:

Andelsboligforeningernes
Fællesrepræsentation
Vester Farimagsgade 1, 8. sal
1606 København V

facebook.com/abf.rep.dk

33 86 28 30

linkedin.com/company/abf

abf@abf-rep.dk

twitter.com/abf_nyheder

www.abf-rep.dk

Okt. 2017

Sekretariatet:
Mandag – fredag: kl. 9.00 – 15.30

