
Få støtte til jeres forening med
AURA FællesEl 
I bestemmer selv, hvor meget

AUR A

FællesEl



Med AURA FællesEl kan I nemt få økonomisk 

støtte til jeres fore ning. Og I bestemmer selv, 

hvor meget. Jo flere medlemmer, forældre, 

naboer og erhvervsdrivende, der vælger 

at købe AURA FællesEl, jo mere støtte får I 

udbetalt. 

AURA El-handel giver jer 2 øre for hver 

kWh strøm, som tilmeldte kunder bruger. 

Det koster ikke ekstra for kunden.

En typisk husstand bruger 4.000 - 5.000 kWh 

om året. Det betyder, at I kan modtage 80- 

100 kr. til foreningskassen for hver tilmel-

ding, som I skaffer til AURA FællesEl. I får 

støtten hvert år, så længe kunden er tilmeldt 

AURA FællesEl.

Det er ikke kun privatkunder, der kan støtte 

jeres forening. I kan også opnå støtte fra 

virksomheder og erhvervsdrivende via AURA 

FællesEl.

Få støtte til jeres forening



AURA El-handel stiller forskelligt markeds-

føringsmateriale til rådighed, så I kan få flest 

mulige medlemmer til at støtte jer: 

I får adgang til følgende materiale:

· FælleEl-flyer til uddeling

· Grafisk materiale til Facebook, 

    hjemmeside mv.

· A3-plakat

De gode argumenter:

· Det er ikke dyrere for kunden at vælge 

AURA FællesEl. kWh-prisen er altid den 

samme som på vores mest populære el-

produkt AURA FastEl.

· Det koster ikke ekstra at støtte foreningen 

– AURA El-handel donerer 2 øre/pr. kWh.

· Det er nemt og gratis at tilmelde sig 

· Det er ikke nødvendigt at være medlem af

 foreningen for at støtte den

· Man kan købe AURA FællesEl, uanset hvor 

i landet man bor

· Der er ingen binding på AURA FællesEl

Hjælp til markedsføring

Få ca. 100 kr. 
til jeres forening

pr. tilmelding 
hvert år



Sådan gør I

Har I spørgsmål?

Ring 87 92 55 45 eller skriv til elhandel@aura.dk

Smedeskovvej 55 · 8464 Galten

aura.dk

I tilmelder jeres forening på aura.dk/fa-stotte

Herefter modtager I en samarbejdsaftale fra AURA 

El-handel, som I skal sende tilbage under skrevet. 

Jeres medlemmer vil nu kunne støtte jer via deres 

strømforbrug, når de køber AURA FællesEl. 

Jo flere kunder, der vælger at støtte jer, jo flere penge 

modtager I til foreningen.


