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PRESENTERA DIG SOM ÄGAROMBUD

Detta är en aktivitet som kan genomföras i butik om Konsumentföreningen Stockholm och dig som ägar-
ombud. Ni informerar om er roll som ägarombud och vad Konsumentföreningen Stockholm är och står för. 
Aktiviteten kan genomföras enskilt men kan också med fördel kombineras ihop med en aktivitet kring 
medlemspunkten.

Material 
Det finns följande material att använda sig av i samband med aktiviteten:
• Pop-up - ”Jag är ditt ägarombud”. 
• Gula flyern hur man kontaktar sitt ägarombud. 

Materialet finns att hämta på föreningskontoret. Vänligen meddela innan ni kommer upp och hämtar så vi kan lägga 
fram material. Överblivet material återlämnas till kontoret efter genomförd aktivitet. 

Läs gärna in dig på materialet från grundutbildningen på Mina Sidor samt nedanstående länkar.

Medlemskapet>>
Medlemserbjudanden>>

I butik:
Bestäm en bra plats för aktiviteten ihop med butiksansvarig. Om butiken har ett ståbord så kan det vara lämpligt 
att använda sig av. Fråga om ni kan få lite godis eller dricka som ni kan ha och locka till er medlemmar och kunder 
med och duka upp med det material som ni har med er.

Bjudningar i samband med aktivitet: 
Innan ni får bjuda på något ät- eller drickbart i samband med en aktivitet måste ni ha genomgått en hygienutbildning 
som finns på Mina sidor under menyn utbildningar. 

Under aktiviteten:
Fånga upp kunderna och använd någon av följande öppningsfraser för att komma igång med en dialog. 

• Känner du till att det finns ett ägarombud här i butiken?
• Hur ofta brukar du ta del av Konsumentföreningen Stockholms medlemserbjudanden?
• Har du några synpunkter eller ideér som du skulle vilja föra vidare till den här butiken, Coop eller din  

Konsumentföreningen Stockholm? 
• Vad känner du till om Konsumentföreningen Stockholm?

Ha gärna med papper och penna så ni kan notera eventuella synpunkter som kommer in. För sedan dessa vidare 
till butikschefen eller föreningen beroende på vad det gäller.

Efter aktiviteten: 
Plocka i ordning och ställ tillbaka allt du har använt. Återrapportera till butikschefen om hur det har gått samt om du 
har fått in några synpunkter som bör framföras. 

Rapportera in på Mina sidor/Personlig sida och rapportering under rubriken Butiksaktivitet: Medlemskapet (ÄO/
ERS/Ä-RÅD).

https://www.kfstockholm.se/medlemskapet/medlemsformaner/
https://www.kfstockholm.se/erbjudande/
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