
  

  Signeras: 

Samarbetsavtal gällande marknadsföring av produkter från Comfydence AB 

Comfydence AB, med organisationsnummer 559257-8123, utvecklar, marknadsför och säljer hållbara 

hygienartiklar såsom absorberande trosor och andra produkter avsedda för intimhygien. 

Comfydence AB ägs och drivs av Anna Hellström & Linda Stoltzhammar. Comfydence lanserade 2020 

absorberande menstrosor, en ny typ av hållbart mensskydd. Företaget har som målsättning att 

förbättra utbudet av hållbara skydd för mens, inkontinens, flytningar och svett och att arbeta mot 

tabun kring vanliga kroppsfunktioner. Comfydence är stolt partner till WaterAid Sverige och minst 

2,5% av omsättningen går till WaterAids viktiga arbete för sanitet och mot mensfattigdom.  

För att stötta idrottsutövning och rörelse i samband med mens och intimläckage erbjuder nu 

Comfydence idrottsföreningar möjligheten att marknadsföra företagets produkter i utbyte mot 

ekonomisk ersättning och särskilda rabatter. 

Comfydence förutsätter att marknadsföringen sker i sådana kanaler som inte omfattas av 

reklamskatt. Föreningen ska inte betala reklamskatt för reklam som offentliggörs via internet, tv, 

radio eller digitala skyltar som styrs via dator eller tv. 

Comfydence förbinder sig till följande: 

• Att tillhandahålla en unik kod till laget eller föreningen som möjliggör rabatt och uppföljning 

på försäljning som sker med koppling till denna kod. 

• Att erbjuda rabatt på produkterna som säljs på www.comfydence.se i de fall då föreningen 

eller lagets erbjudandekod används. Rabatten är 15% och fri frakt, den kan inte kombineras 

med andra erbjudanden. 

• Att till föreningen eller laget utbetala en provision på 5% av det sammanlagda 

försäljningsvärdet som koden genererat. Utbetalning av provision sker halvårsvis i perioderna 

maj-oktober & november-april. Utbetalning sker senast 30 dagar efter avslutad period. 

Föreningen/laget förbinder sig till följande: 

• Att inte anspela på sexualitet eller bidra till osunda kroppsideal. 

• Att inte uttrycka sig nedfällande eller diskriminerande i allmänhet och specifikt kring mens 

och andra intimläckor. 

• Att utövarna har gett sitt skriftliga samtycke till publicering av bilder från föreningen. Att 

undvika bilder på enskilda utövare om denna inte uttryckligen godkänt publicering av specifik 

bild eller befinner sig i ett sammanhang där fokus naturligt hamnar på denna.  

• Att inte använda Comfydence varumärke i andra hänseenden än avsedda syften. Det vill säga 

att verka för att kvinnor och icke binära kan känna sig bekväma och självsäkra varje dag – 

oavsett intimläckage. 

• Att inte hetsa någon till användning av Comfydence produkter. Köp är alltid frivilliga och 

varje person har rätt att göra sina val kring användning av intimprodukter. 

• Att använda hashtaggen #mensrörelsen vid publicering av rabattkod i sociala medier. 

• Att informera medlemmar om samarbetet och att det finns en uppsida för både köparen och 

föreningen om koden används. Koden får självklart användas både av personer som är 

medlemmar eller inte är medlemmar i föreningen. 

• Att informera Comfydence om ändringar i kontaktuppgifter eller konton för utbetalning. 

• Att själva ansvara för att kontouppgifter för utbetalning är korrekta. Ändringar i uppgifter ska 

vidimeras av två personer med koppling till laget/föreningen för att verkställas. 

http://www.comfydence.se/


  

 

Fylls i av föreningen: 

Föreningens fullständiga namn och ev 
förkortning: 

 

Organisationsnummer:  

Lagets namn (kan lämnas tomt): 
 

 
 

Namn lagledare/kontaktperson: 
 

 

E-post:  

Telefon:  

Föreningens postadress: 
 
 
 

 

Önskad rabattkod (kan exempelvis vara en 
förkortning och åldersgrupp) texta tydligt: 

 
 
 

Bank och kontonummer till vilken ersättning 
utbetalas: 

 

Avtalet gäller en period i taget, dvs november-april eller maj-oktober. Vid önskemål om förlängning 

undertecknas ett nytt avtal (kod kan förbli densamma) för att säkerställa aktuella kontakt och 

uppgifter för utbetalning. Avtal som påbörjas i oktober 2021 gäller till 30 april 2022. 

 

_______________________________________  ___________________________________ 

Ort & datum      Ort & datum 

 

_______________________________________  ___________________________________ 

Underskrift av behörig lag eller föreningsledare  Bevittnas av: 

 

_______________________________________  ____________________________________ 

Namnförtydligande     Namnförtydligande 

 

       ____________________________________ 

       Ort & datum 

 

       ___________________________________ 

       Bevittnas av: 

 

       ____________________________________ 

       Namnförtydligande 



  

 

 

Avtal skannas och skickas till: avtal@comfydence.se alternativt postas till: 

Comfydence AB 

Dalgårdsvägen 7 

121 33 Enskededalen 

 

Föreningen erhåller ett exemplar i retur i samband med signerat avtal från Comfydence sida. 

 

Nedan ifylles av Comfydence: 

 

 

Comfydence AB upplåter med detta avtal, rätt till  _______________________________ 

       Förening/lag & organisationsnummer 

 

 

Att sprida och få ersättning för följande kod:  ________________________________ 

       Fungerar oavsett VERSALER/gemener 

 

Om avtalets principer inte följs, kan Comfydence utfärda en skriftlig varning. Om åtgärder inte vidtas 

inom 14 dagar från varningens utfärdande, så kan avtalet hävas med omedelbar verkan. 

 

 

För Comfydence AB:     _______________________________ 

       Ort & datum 

 

___________________________________  ________________________________ 

Linda Stoltzhammar     Anna Hellström 

mailto:avtal@comfydence.se

