
- og få nem og hurtig adgang til 100.000 husstande 

Brug ABF 
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ABF er interesseorganisationen for private andelsboligforeninger og vareta-

ger foreningernes interesser overfor politikere og myndigheder. Derudover 

tilbyder vi juridisk og økonomisk rådgivning, medlemstilbud, kurser, arrange-

menter og medlemsbladet ABFnyt. 

ABF har 4.900 medlemsforeninger og repræsenterer 100.000 andele.

ABF’s medieplatform består af følgende kanaler, som dit firma kan få 

adgang til: 

 • Firmaguide på abf-rep.dk

 • Medlemsbladet ABFnyt

 • Direct mail

 • ABF håndbogen (trykt og digitalt)

Hvem er ABF?



Medlemstilbud

ABF tilbyder løbende rabataftaler til sine medlemmer. Ønsker jeres firma 

at tilbyde rabat på jeres ydelser eller produkter til ABF’s medlemmer, 

kan ABF markedsføre rabataftalen og jeres firma overfor organisationens 

medlemmer. 

Rabat: Efter aftale.

Firmaguide

abf-rep.dk har en Firmaguide, som indeholder annoncer fra 

virksomheder, der ønsker at have private andelshavere og 

andelsboligforeninger som kundegruppe. ABF’s juridiske rådgivere henviser 

dagligt til guiden.

Annoncepris: Fra 2.000 kr. inkl. moms pr. år.

ABF håndbogen (digital version)

Håndbogen indeholder information og lovgivning om bl.a finansiering, 

renovering, drift og køb/salg af andelsbolig. Håndbogen anvendes af 

bestyrelser og professionelle aktører, og indeholder et leverandørregister, 

hvor virksomheder kan annoncere.

Annoncepris: Fra 1.200 kr. ex moms for tre mdr.

Medlemsbladet ABFnyt 

Medlemsbladet for andelshavere. ABFnyt bringer artikler om hverdags-

livet i andelsboligforeninger og baggrundsartikler om aktuelle emner. 

Bladet udkommer fire gange om året i 100.000 eksemplarer til andelshavere 

og bestyrelser over hele landet. 

Annoncepris: Fra 3.700 kr. ex. moms.

Direct mail 

Firmaer kan sende postadresseret reklame til ABF’s medlemsforeninger. Segmen-

tering kan f.eks foregå efter postnummer, antal andelshavere i foreningen, 

tæt/lav bebyggelse eller etageejendom. ABF varetager udsendelsen.

Pris: Afhænger af materialets størrelse og vægt.

Markedsføringsplatform



På abf-rep.dk finder du yderligere information om Firmaguiden og 

medlemsbladet ABFnyt samt medieinformation for medlemsbladet ABFnyt.

Hvis du har spørgsmål, er du  velkommen til at kontakte os på abf@abf-rep.dk 

eller på telefon 33 86 28 30.

Kontakt

Åbningstider:

Sekretariatet:
Mandag – fredag: kl. 9.00 – 15.30

Medlemsrådgivning:
Mandag – fredag: kl. 9.00 – 14.00

Andelsboligforeningernes 
Fællesrepræsentation

Vester Farimagsgade 1, 8. sal
1606 København V

33 86 28 30

abf@abf-rep.dk

www.abf-rep.dk

Følg os på:

facebook.com/abf.rep.dk

linkedin.com/company/abf 

twitter.com/abf_nyheder
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