
Hvad er ABF’s firmaguide?

ABF’s firmaguide er en oversigt over firmaer, der har 
målrettet deres ydelser mod andelshavere og an-
delsboligforeninger. Firmaguiden er et uundværligt 
værktøj, når andelshavere skal finde samarbejds-
partnere til arbejdet i andelsboligforeningerne rundt 
om i Danmark.

Firmaguiden er opdelt i regioner og giver andelsha-
vere og bestyrelser mulighed for let at finde en sam-
arbejdspartner 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. ABF’s juridiske rådgivere henviser 
dagligt til guiden, når de rådgiver ABF’s 5.300 med-
lemsforeninger.

Hvem er ABF?

ABF er interesseorganisationen for private andels-
boligforeninger. ABF varetager foreningernes inte-
resser overfor politikere og myndigheder og tilbyder 
derudover juridisk og økonomisk rådgivning, kurser, 
arrangementer og medlemsbladet ABFnyt. ABF har 
5.300 medlemsforeninger og repræsenterer mere 
end 105.000 andelshavere.

ABF’s firmaguide 
Få adgang til 105.000 potentielle kunder
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Priser
Et firma kan f.eks. være registreret som advokat og 
administrator i både region Hovedstaden og region 
Sjælland.

Priser pr. 1. januar 2022 er ekskl. moms og for 1 år.

• Faldstammer
• Forsikring
• Glarmestre
• Ingeniører
• IT og telefoni
• Realkreditlån
• Revisorer
• Skadeservice
• Valuarer
• Vaskeri
• Vurderingsmænd
• VVS

Målgruppe
• Bestyrelser i andelsboligforeninger
• Menige andelshavere

Fordele 
• Landsdækkende
• 105.000 medlemmer
• Direkte adgang til målgruppen

Kategorier* 
Firmaguiden er delt op i regioner og består bl.a. 
af følgende kategorier:

* Vi opretter gerne nye kategorier.

• Administratorer
• Advokater
• Altaner
• Altaninddækning
• Arkitekter
• Banker
• Droneinspektioner
• Ejendomsmæglere
• Ejendomsservice
• Elektrikere
• Elevatorer
• Energikonsulenter
• Energimærkning

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

• 1 firmakategori
• 1 region
• Firmanavn
• Adresse
• Telefonnummer
• E-mail
• Visning af firmalogo
• Link til firma- 

hjemmeside
• Tekst om firma

Standardoptegnelse Udvidet optegnelse

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

Pris: kr. 3.500 kr. 
Pris for ekstra region:  
kr. 2.500 kr.
Pris for hele Danmark:  
kr. 11.500 kr.

Kontakt konsulent Martin Borregaard på tlf.  
33 86 28 46 eller projektleder Pernille Scheftelowitz 
på tlf. 51 92 68 78 / 33 86 28 52 eller på e-mail til  
salg@abf-rep.dk, hvis du ønsker at tegne en annonce.


