
Bonussen kan ikke kombineres med andre rabat-/bonus- eller fi nansieringsordninger

PÅ SAMTLIGE VARERPÅ SAMTLIGE VARERPÅ SAMTLIGE VARERP

Til Forbrugsforeningens medlemmer som 

Thiele har samarbejdet med siden 1896.

I perioden fra d. 15. november til og med d. 25. november gi’r vi

Du er velkommen til at tage din ”bedre halvdel” med 

– I får begge 33% på hele brillen.

Vi byder også på en forfriskning.

På gensyn hos Thiele

PÅ BÅDE BRILLESTEL 

OG BRILLEGLAS*

33%

* FBFs normale 10% bonus er medregnet i de 33%. Først giver vi 25,6% rabat på købet og derefter gives 

10% bonus ved betaling med FBF medlemskortet - ialt 33%. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.

Gælder for briller bestilt i perioden fra 15. november til 25. november 2017
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Få husstandsomdelt 
din folder til 208.000 
medlemmer
Er det virkelig muligt, uden af det koster en formue? Ja, det er det. Fire gange om året sender vi 
Forbrugsforeningens medlemsblad ’F-Bladet’ ud til medlemmerne. Bladet er folieret og adresseret 
direkte til medlemmet, og du kan få dit indstik med i folieringen. 

Med et indstik i F-Bladet øger du både din synlighed og din omsætning. 

En ny undersøgelse foretaget af Forbrugsforeningen viser, at 71% læser F-Bladet, og Wilkes 
undersøgelse fra juni 2017 viser at 82% af dem, der kender bladet, har brugt eller overvejer at 
bruge et eller fl ere af bladets tilbud.

sådan 
kommer du 

med

unik mulighed

I perioden fra d. 15. november til og med d. 25. november gi’r vi

Du er velkommen til at tage din ”bedre halvdel” med 

* FBFs normale 10% bonus er medregnet i de 33%. Først giver vi 25,6% rabat på købet og derefter gives 

10% bonus ved betaling med FBF medlemskortet - ialt 33%. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.

Gælder for briller bestilt i perioden fra 15. november til 25. november 2017
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Mindre end 50 øre stykket
Det koster dig mindre end 50 øre stykket at få et A5-indstik sendt ud til Forbrugsforeningens medlemmer. 
Prisen er sammensat af opstart, indstikning og porto og varierer derfor alt efter størrelse og vægt. Her ser du et 
par pris-eksempler på de mest anvendte indstik:

A4 løsblad
Format: A4 (210 x 297 mm)
Omfang:  2 sider
Vægt:  8 g (80 g offsetkvalitet)
Farver: 4-farvet tryk på begge sider

Oplag: Pris:
208.000 108.164,-

A5 4-sidet
Format: A5 (148 x 210 mm)
Omfang:  4 sider
Vægt:  8 g (80 g offsetkvalitet)
Farver: 4-farvet tryk på begge sider

Oplag: Pris:
208.000 108.164,-

A5 løsblad
Format: A5 (148 x 210 mm)
Omfang:  2 sider
Vægt:  4 g (80 g offsetkvalitet)
Farver: 4-farvet tryk på begge sider

Oplag: Pris:
208.000 96.932,-

Specifikationer og omdeling af F-bladet 

Forsendelsesformat: A4 – 21 x 29,7 cm
Indstik:   Folieres sammen med F-Bladet
Forsendelse:  Distribution Plus
Største format:  A4
Mindste format:  A5

Omdeling: Deadline for levering af indstik:
4.-8. marts 2019 22. februar 2019
6.-10. maj 2019 26. april 2019
2.-6. september 2019 23. august 2019
18.-22. november 2019 8. november 2019

A4 A5 A5

Priserne er ekskl. moms men inkl. porto. Indstik skal leveres færdigtrykte til Distribution Plus i Vadum.

Sådan kommer du med i forsendelsen
Kontakt Vagn Ibsen hos Gross Design & Kommunikation på email vib@gross.dk eller på telefon 39 30 60 04 / direkte 23 61 45 34 og book 
plads til dit indstik. Ønsker du tilbud på udarbejdelse og tryk af selve indstikket, kan det også lade sig gøre.


