
Det mener partnerne 
 
Forbrugsforeningen udgør ofte en væsentlig del af vores partneres samlede omsætning 
og derfor er det ikke alle der er lige interesseret i at give udtalelser – på skrift – om 
effekten af samarbejdet. Følgende må dog gerne benyttes: 
 

”Nu går det så løs igen og vi måtte erkende at vores 16 varehuse mistede 
omsætning uden kunderne fra Forbrugsforeningen. Kunderne derfra må betragtes 
som yderst loyale og bevidste omkring deres indkøbsmønstre.” 

Mads Jørgensen.  
Adm. direktør i Bauhaus 

 
Til info. kan oplyses at Bauhaus har samarbejdet med Forbrugsforeningen siden deres opstart i Danmark i slutningen af 
80’erne og indtil midten af 2012. I Bauhaus’ årsregnskab 2012-2013 fremgår det at: ”Bauhaus opsagde rabataftalerne for at 
satse på ’ens lave priser til alle’ – og det kostede omsætning og overskud på bundlinjen for 2012-regnskabet. Omsætningen 
faldt fra 1,87 mia. kr. til 1.5 mia. kr. og resultatet før skat faldt fra 15 mio. kr. til tre mio. kr. Et resultat som Bauhaus primært 
tilskriver de ophørte aftaler.” 

Samarbejdet med Bauhaus blev indgået på ny den pr. 1. januar 2014. 
 

”Hos QuickPot har vi samarbejdet med Forbrugsforeningen i mere end 12 år og 
har fortsat vækst år for år. Dette lange samarbejde bunder i en aftale, som 
efterlader et godt bidrag på bundlinien.” 

Steen Haugaard Fransen.  
  Adm. direktør hos QuickPot 

 

”Forbrugsforeningen er den eneste kundeklub der virker på tværs af leverandører og brancher”” 
 

Michael Norden 
Adm. direktør UNO-X 

 
”RetNemt.dk har i en årrække samarbejdet med Forbrugsforeningen om levering af måltidskasser 
med bonus til foreningens medlemmer. ”For RetNemt.dk har det fra starten været vigtigt at 
samarbejdet fungerer så enkelt og smidigt som muligt. Omsætningen er støt steget år for år og 
medlemmernes gennemsnitlige basket er større end hos vores øvrige kunder” 
 

Klaus Toft 
Adm. direktør for RetNemt.dk 

 

”Jeg har arbejdet med Forbrugsforeningen og andre loyalitetsprogrammer både i mit virke hos 

Smyril Line og tidligere hos Folkeferie. Ingen tvivl om at Forbrugsforeningen med deres integrerede 

løsninger og unikke koncept er tifold bedre end de øvrige på markedet”. 

Karina Svane 
Skandinavisk Markedschef Smyril Line 

 




