
 

 

Sponsorhuset 
 

Hela 8000 föreningar har anmält sig och 110.000 medlemmar använder dagligen Sponsorhuset vid sina 

nätköp. Detta har i sin tur inneburit att Sponsorhuset sen 2006 fått in 14 851 176,22 kronor till svenskt 

föreningsliv, på nätköp man ändå skulle ha gjort. KA 2 IF är en av de drygt 8000 föreningar som använder 

sig av Sponsorhuset för att dryga ut klubbkassan.  

 

Så här kan du stötta KA 2 IF genom Sponsorhuset: 

 

1. Gör dina nätköp via Sponsorhuset.  

Här handlar du på ett stort utbud kända nätbutiker (Just nu når du hela 279 butiker) för ex 

hotellbokningar, resor, kläder, böcker mm. till rabatterade priser.  

 

Rabatten delar du och KA 2 IF på och det kostar dig ingenting! 

Läs mer här:  https://www.sponsorhuset.se/ka2if/saharfungerarsponsorhuset/ 

 

2. FÖRETAGEN - Be dom stödja KA 2 IF via Sponsorhuset. 

Om ni har föräldrar, vänner eller vet någon som har en befattning där de sköter inköpen på sitt 

företag, be att de gör alla inköpen via Sponsorhuset. En person som beställde sitt företags alla resor 

via Sponsorhuset tjänade 50.000 kr till sin förening på ett år!  

Så här finns mycket pengar att tjäna - för alla! 

 

3. Nyhetsmejl – KA 2 får 5 kr per mejladress 

Ett bra sätt att snabbt få igång föreningens intäkter är att mejla in din och familjens mejladresser (glöm 

inte farmor!) till oss. 

 

Då får du löpande vårt nyhetsmejl. I det första mejlet ligger en länk. När de klickar på länken första 

gången får föreningen 5 kr! 

 

4. Anmäl dig till CINT marknadsundersökningar 

CINT är ett marknadsundersökningsföretag som sponsrar KA 2 IF med upp till 30 kronor varje gång 

man besvarar deras frågor via mejl cirka 1 gång/månad. När man anmäler sig får KA 2 IF dessutom 

5 kronor som start! Be dina vänner, kollegor och släkt att anmäla sig nu!  

 

Anmälan för Nyhetsmail eller marknadsundersökningar kan göras HÄR 

https://www.sponsorhuset.se/ka2if/saharfungerarsponsorhuset/
https://www.sponsorhuset.se/ka2if/beforetagensponsra/
https://docs.google.com/forms/d/1tkf7xejGq_x1OycPTvKCKy68s8HNJMHlNKA-5qy84TY/viewform?usp=send_form

