Garderkortet

Information om Garderkortet
Garderkortet er et fordels- og rabatkort, der uddeles til alle værnepligtige ved Livgarden, samt tilbydes
til alle medlemmer af De Danske Garderforeninger. Garderkortet blev til ved et samarbejde mellem De
Danske Garderforeninger og DenKongeligeLivgarde.com. Begge organisationer er drevet af frivillige,
gamle gardere, med henblik på at støtte Livgardens tjenestegørende personel.
Garderkortet blev udviklet til det formål, at gøre det mere attraktivt at være medlem af De Danske
Garderforeninger. Ved at gøre et medlemskab af De Danske Garderforeninger mere attraktivt,
fastholdes medlemmer selvsagt lettere, hvilket giver organisationen flere muligheder for at støtte
Livgarden.
De Danske Garderforeninger støtter som anført Livgardens tjenestegørende personel. Her er der både
tale om de vagtgående gardere ved kongefamiliens slotte, samt Livgardens udsendte personel i
verdens brændpunkter. Ved at støtte Garderkortet, støtter man dermed de danske soldater.
Garderkortet søger lokale, regionale og landsdækkende samarbejdsaftaler. De aktuelle aftaler som
indgås med udvalgte samarbejdspartnere, vil give indehavere af Garderkortet rabatter eller fordele
ved at handle hos samarbejdspartneren. Ved at indgå et samarbejde med Garderkortet, kan
virksomheder herigennem skabe præferencer hos organisationens 11.000 medlemmer.
Som samarbejdspartner afgør man selv, hvilken form for rabat eller fordel der tilbydes kortholderen.
Samarbejdspartnere tilbydes et log-in, hvilket kan benyttes til løbende opdatering af rabat/fordel.

Det tilbyder vi til gengæld
Garderkortet tilbyder til gengæld en øget loyal kundekreds, med præferencer for
samarbejdspartnerens produkt. Vi tilbyder egen forretningsside på Garderkortet.dk, hvor
samarbejdspartneren uafhængigt kan uploade logo, billeder og en kort tekst. Vi tilbyder eksponering i
Garderbladet via vores annoncer, samt på vores egen Facebook side.

Bliv samarbejdspartner
For at blive samarbejdspartner udfyldes samarbejdsaftalen (ligger som bilag slutteligt i dokumentet),
og sendes til oscsko@live.dk

Opsætning
Foruden den udfyldte samarbejdsaftale, sendes nedenstående information til samme e-mail. Herefter
opsætter vi samarbejdspartnerens helt egen forretningsside på Garderkortet.dk.
-

Fulde navn på virksomhedens kontaktperson, e-mail og telefonnummer.
Virksomhedslogo (.jpeg)
Beskrivende tekst om virksomhedskonceptet, produkter, åbningstider, adresse etc.
2 – 5 billeder af f.eks. butiksfacade, indretning, varesortiment, menukort, screenshot af website
etc.
Link til eget website.

Så snart samarbejdspartnerens forretningsside er opsat, giver vi direkte besked. Nedenfor ses et
eksempel på en forretningsside:
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Fremvisning af Garderkortet
Når vi modtager samarbejdsaftalen, sender vi efterfølgende
aftalen retur med vores underskrift samt et klistermærke der
kan placeres på disken eller i indgangspartiet. Klistermærket
indikerer, at virksomheden modtager Garderkortet.
Alle Garderkort har en udløbsdato, se derfor altid efter denne
dato i nederste højre hjørne af kortets frontside. Husk at
Garderkortet ikke er personligt, men også kan benyttes af
indehaverens familie.

På vegne af De Danske Garderforeninger og DenKongeligeLivgarde.com
Oscar Volland Skøtt
+ 45 22 42 17 58
oscsko@live.dk
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Samarbejdsaftale

Dato:________________

Samarbejdsaftale mellem De Danske Garderforeninger og nedenfor anførte partner.
Oplysninger om samarbejdspartner
Firmaets navn
Adresse
Postnummer

By

Tlf. nr.
CVR-nr.
Kontaktperson
E-mail til kontaktperson
Firmaets Website

Kategori
Sæt X ved den kategori som samarbejdspartneren skal findes under på www.garderkortet.dk (Sæt kun
ét kryds)
Shopping
Natteliv

Restaurant
& Café
Kultur &
oplevelser

TakeAway
Bolig &
Design

Personlig
pleje
Sport &
fritid

Håndværkere
De Andre

Aftalens indhold
Nedenstående rabat(er)/fordel(e) kortholderen ved fremvisning af Garderkortet (Kan altid ændres,
hvis ønsket)

Underskrift v/ De Danske Garderforeninger

Side 3 af 3
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