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Alla som blir supportrar får
Svenska Bins digitala märke
”Jag stöttar Svenska Bin”
skickad till sig.
Betalning via Svenska Bins
swishkonto
och på svenskabin.se
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Supportavgift per år: 100 kr.

En gåva till bina

Givaren kan hämta digitala
gåvobevis att ge bort.
Betalas via Svenska Bins
swishkonto
och på svenskabin.se
Välj gåva: 150 kr/250 kr/450 kr.

Privatmedlem

Privatmedlemmar får
tillgång till Svenska Bins
märke och marknadsföringsmaterial basnivå, som folder
och märke/locksigill.
Svenska Bins märke får
användas digitalt och i print.
Nyhetsbrev skickas ut
i september och maj.
Medlemmarna listas även
i Svenska Bins förteckning
över biodlare i Sverige.
Årsavgift 250 kr.

BI

Supporter

• JAG S TÖT

Välj vilket erbjudande som passar dig:

Företagsmedlem
För biodlingsföretagare,
biodlarföreningar med flera.
Medlemmar får tillgång till
och kan bidra till marknadsföringen av binäringen och
värdet av pollineringen.
Företagsmedlem får
i början av medlemskapet
ett inlägg om sin verksamhet
publicerat på Svenska Bins
Facebooksida.
Medlemmar får tillgång
till Svenska Bins märke,
marknadsföringsmaterial
basnivå och erbjuds att delta
i olika marknadsaktiviteter.
Svenska Bins märke får
användas digitalt och i print.
Nyhetsbrev skickas ut
i september och maj.

Aktiv
företagsmedlem
För större biodlingsföretag,
biodlardistrikt, honungstappare, uppköpare,
biredskapshandlare och
organisationer som vill
vara med och påverka
Svenska Bins arbete och
aktivt delta i och dra nytta
av föreningens kampanjer.
Möjlighet att delta i Svenska
Bins styrelsearbete.
Aktiv företagsmedlem får
i början av medlemskapet
ett inlägg om sin verksamhet
publicerat på Svenska Bins
Facebooksida.
Aktiva medlemmar har tillgång till Svenska Bins märke
och marknadsföring
samt nyproducerat
kampanjmaterial som filmer
och utställningsmaterial.
Svenska Bins märke får
användas digitalt och i print.
Nyhetsbrev skickas ut
i september och maj.
Medlemmarna listas även
i Svenska Bins förteckning
över biodlare i Sverige.
Årsavgift exkl moms:

Medlemmarna listas även
i Svenska Bins förteckning
över biodlare i Sverige.
Årsavgift exkl moms:
Medlemsavgift 50 kr.
Serviceavgift 900 kr.

SAMARBETEN

Svenska Bin samarbetar med Coop, Menigo och Kiviks musteri och nu under våren 2018
lanseras ”Surrande parker och trädgårdar” i samarbete med swedishgardens.se – läs mer på www.svenskabin.se.
Vill du diskutera sponsorskap eller samarbeten? Kontakta Lotta Fabricius Kristiansen 070-735 28 58, lotta@svenskabin.se.

Svenska Bin startades 2013 som en förening där biodlare
samarbetar för att marknadsföra binäringen, biodlarna och
svensk honung, samt för att lyfta värdet av binas pollinering
för vår livsmedelsförsörjning och vårt ekosystem.
Nu erbjuds nya möjligheter att stötta föreningen både
som privatperson och företagare.
Välj här hur du vill bidra till Svenska Bins arbete:
STÖTTA SVENSKA BIN
❑

Supporter: 100 kr per år.

❑

En gåva till bina: 150 kr/250 kr/450 kr.

MEDLEMSKAP
❑

Privatmedlem: Årsavgift 250 kr.

❑

Företagsmedlem: Medlemsavgift 50 kr. Serviceavgift 900 kr. Exkl moms.

❑

Aktiv företagsmedlem: Medlemsavgift: 50 kr. Serviceavgift 4.950 kr. Exkl moms.

Använd gärna #jagstöttarsvenskabin
Fakturaadress: …..............................................................................................................................................................
Namn: ….............................................................................................................................................................................
Företag/Förening: …......................................................................................................................................................
Adress: ….............................................................................................................................................................................
Postadress: ….....................................................................................................................................................................
e-post: …..............................................................................................................................................................................
Tel: ….....................................................................................................................................................................................
Betalning via bg 5012-1300
Posta en kopia av ifylld och komplett anmälan till Svenska Bins postadress,
eller skicka en bild av anmälan till Svenska Bins kassör Maj Östberg Rundquist
telnr 070 854 05 18 eller maj@svenskabin.se
Postadress:
Svenska Bin
c/o Lotta Fabricius Kristiansen
Hågra 21
590 34 Tjällmo

www.svenskabin.se

