
 
 
 
Bästa företagare, 
 
Bli medlem i NFF Närpes rf. 
 
NFF jobbar för att höja trivseln för invånarna i regionen och förstås vill vi genom detta stödja deras 
vilja att handla lokalt. Evenemang som NFF står bakom eller är delaktiga i är bl.a Julöppningen 
på torget, Vårminimässan Möt våren Mitt i Stan, Lions påskfesten på torget (som huvudsponsor 
genom reklam för evenemanget), Slättens Mystik m.m. 
 
NFF fungerar också som samlande (annons-)kraft vid andra korta marknadsjippon i Närpes. Såna 
har t.ex varit ”Tomatveckan” i samband med karnevalen och  Höstjippodag i oktober.  Utöver detta 
görs också digital marknadsföring via facebook/instagramsidor Närpes Erbjuder och bloggen 
Närpesbloggen.  
 
All marknadsföring görs till självkostnadspris för medlemmarna och till  marknadspris för 
utomstående företag. För konsumenterna finns dessutom en hemsida www.narpeserbjuder.fi där 
NFF-medlemmarna gratis kan införa sina produkt-, tjänste och kontaktuppgifter. På bloggen kan 
medlemmarna mot en ringa avgift också ha annonsrutor. 
 
Närpes Presentkortet som lanserades på vårvintern 2014 är också en NFF-produkt. Man kan ta del 
av presentkortspåtten endast som medlem i NFF. Närpes presentkortet har under den  tid det funnits 
på marknaden visat sig vara mycket efterfrågat och därför en ordentlig framgång. Presentkort ute är 
i genomsnitt ca 30.000 €. För att bli presentkortsmottagare har föreningen en engångs startavgift om 
endast 61€ (2023). 
 
Medlemsavgiften till NFF för år 2023 är 49,00 € 
 
För företagare och företag är det enkelt att bli medlem i NFF, du fyller bara i anmälningsformuläret 
på websidan www.nff.fi ->Bli medlem  Det är nämligen du själv som bäst känner till dina egna 
korrekta uppgifter. Inbetalningsuppgifterna får du sedan via eposten. 
 
 

 
 



 

    Medlemsfaktura 
 
 
 
 
 __________________________ 
 
 __________________________ 
 
 __________________________ 
 
  

Betald medlemsavgift för år 2023 49€ + engångsavgiften 61 € till 
presentkortsregistret vilket ger rätt att ta emot Närpes Presentkortet. 

 
 NFF Närpes rf. 
 www.nff.fi 
 Moms 0% (som förening) 

 

Glöm inte att fylla i formuläret "Bli medlem" på hemsidan www.nff.fi om 
du inte redan gjort det. Det är nämligen du själv som bäst känner till 
dina egna korrekta uppgifter. 
 
 
 
 
 
       Medlemsavgift          49,00 € 
 


