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Opnå besparelser med 
ny indkøbsportal 
Ejendomsforeningen Danmark lancerer en ny indkøbsportal, hvor medlemmerne 
kan opnå betragtelige besparelser på alt lige fra kontorforsyning og kaffe til 
serviceydelser som rengøring, energioptimering og snerydning. 

Tekst: Stine Rud Skov.

Foto: Sisse Stroyer.

I deen med indkøbsportalen er at sikre, 

at små som store virksomheder kan få 

adgang til en række fordelagtige rabat

aftaler.

”I mange organisationer er der løbende 

et ønske om at få kigget på sit omkostnings

niveau. En af de vigtige poster er indkøb, og 

det er gerne et af de områder, man ikke får 

kigget på så ofte. Men der kan være en del 

penge at hente hjem med den rette aftale”, 

siger Jannick Nytoft, administrerende direk

tør i Ejendomsforeningen Danmark.

Foreningen har allerede selv benchmarket 

en lang række af sine omkostninger. 

”På vores kontorforsyning har vi blandt 

andet kunnet spare 42 procent. Samtidig har 

vi opnået over 15 procent reduktion i vores 

omkostninger til rengøring hos vores nuvæ

rende leverandør blot ved at indgå aftalen på 

ny via indkøbsportalen. Næste skridt er at få 

en god aftale i stand på kopi og print”, siger 

Jannick Nytoft.

Fornuftige aftaler med god økonomi 
Sebastian Nielsen er CEO hos virksomheden 

Mintr ApS, og han er en af hovedkræfterne 

bag indkøbsportalen. Han slår på, at en af 

styrkerne er at gøre de attraktive rabatafta

ler tilgængelige for de mange.

”Større virksomheder har ofte en volumen, 

der gør, at de kan få handlet gode rabataf

taler hjem, men nu kan de små virksomheder 

også få en bid af kagen og få reduceret deres 

omkostninger”, siger Sebastian Nielsen, der 

dog understreger, at der også vil være gode 

rabatter at hente for de store virksomheder: 

”Ét er, at der er et økonomisk potentiale 

for den enkelte virksomhed, men det er også 

tidsbesparende at have mange aftaler samlet 

ét sted, som kører på nogle rimelige længder 

og vilkår. Vores mål har været at kombinere 

fornuftige aftaler med en god økonomi og 

gøre dem let tilgængelige for medlemmer

ne”.

Ingen købsforpligtigelse 
Ejendomsforeningen Danmarks medlemmer 

kan blandt andet indhente tilbud fra Staples, 

der leverer papirvarer, kuglepenne, com

puterborde, kontorstole med mere. Her er 

besparelsen gerne over 30 procent, og så er 

leveringstiden minimal.

”Vi har indgået aftale med Staples om, at kon

torforsyning leveres næste dag gebyrfrit. Den 

fordel opnår man ikke som en lille virksomhed, 

der blot lægger en ordre en gang imellem”, 

siger Casper Alberts, der er COO hos Mintr.

På indkøbsportalen er der også rabatafta

ler på alt lige fra brandudstyr og alarmsyste

mer til kontorets nye kaffemaskine. Mangler 

man som virksomhed et nyt køkken eller nye 

hårde hvidevarer, vil der også være inspirati

on at hente på portalen. 

Indkøbsportalen tilbyder ikke kun varer og 

udstyr, men også serviceydelser. For eksem

pel kan der indgås en rabataftale på energi

rådgivning, hvor en energivejleder foretager 

en gennemgang af virksomhedens energifor

brug (strøm, varme og vand) med udsigt til 

en besparelse på den samlede energiomkost

ning på 1525 procent. 

”Elselskabet Modstrøm tager ud og ser på 

ejendommen og giver en række forslag til, 

hvor man kan spare på sine kWh og energi. 

Det vil være en investering, som vindes ind 

via elregningen, så det påvirker ikke ejen

dommens cashflow. Samtidig forbedrer det 

driftsomkostningerne”, siger Sebastian Niel

sen.

Mintr har desuden indgået aftaler med 

en række brancherelevante leverandører – 

eksempelvis Snevagten, der tilbyder sneryd

ning og glatførebekæmpelse på landsplan.  

”Glatførebekæmpelse er et område, hvor 

det kan være svært at gennemskue pris

sætningen, 

og det er også 

en serviceydelse, 

hvor man risikerer at betale 

et meget højt beredskabsabonne

ment. Snevagten er en stærk leverandør, 

som er repræsenteret på tværs af landet”, 

siger Casper Alberts. 

Sebastian Nielsen tilføjer:

”Der er ingen købsforpligtigelse, når man 

indhenter et tilbud. Er tilbuddet attraktivt, 

kan man vælge at gøre brug af det, og ellers 

kan man takke nej. Da vi har indgået attrak

tive aftaler, oplever vi dog, at brugerne ofte 

vælger at gøre brug af tilbuddet”. 

Som udgangspunkt er alle rabataftaler 

landsdækkende, men Mintr kigger også på 

muligheden for at indgå regionale aftaler.

”Der vil være en grad af lokal tilpasning, 

specielt når vi kommer ind i håndværks

fagene, hvor en enkelt leverandør ikke hen

sigtsmæssigt kan dække hele landet”, siger 

Sebastian Nielsen.

For at anvende rabataftalerne skal man 

være medlem af Ejendomsforeningen Dan

mark og have et CVRnummer. Det er gratis 

at tilmelde sig. Besøg indkøbsportalen på 

https://ed.mintr.biz.

sts@ejendomsforeningen.dk

Produkt Listepris Din pris Du sparer

Staples kollegieblok (blok) 9,95 kr. 3,95 kr. 60 %
Staples gule notes 76x76 (blok) 6,95 kr. 0,75 kr. 89 %
Staples svanemærket kopipapir,  

(549 pakker)
32,95 kr. 18,50 kr. 44 %

Brandmateriel og førstehjælp via Linde Brandmateriel ApS

Produkt Listepris Din pris Du sparer

Pulverslukker 4106, 6 kg 930 kr. 528 kr. 43 %
Vandslukker 3109, 9 l 1.410 kr. 750 kr. 47 %
Førstehjælpskasse 255 kr. 205 kr. 20 %

Eksempler på besparelser
Kontorforsyning via Staples

Casper Alberts (tv.), COO hos Mintr ApS, og Sebastian Nielsen (th.),  
CEO hos Mintr ApS, er hovedkræfterne bag den nye indkøbsportal.

Ny i branchen
I løbet af 2018 fortæller Huset 
om nogle af ejendomsbranchens 
nye ansigter eller nye projekter 
og ejendomme.

Besøg indkøbsportalen på https://ed.mintr.biz


