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MEDLEMSVECKA 33 (13 - 19/8)

Syfte: 
Få fl er medlemmar och upplysa medlemmar om hur medlemsprogrammet och poängen fungerar. 

Förberedelse 
• Presentera dig för personalen och ta reda i vart medlemspunkten står
• Kolla med butikschef/ansvarig på plats/ att det fi nns aktuellt material om medlemspunkten. 

Dela ut broschyr till de som vill ha. 
• Var uppdaterad. Läs igenom materialet som fi nns på Mina sidor och aktivitetsbladet.
• Sätt dig in i hur det fungerar att bli medlem (i kassan eller på coop.se) samt hur medlemmarna kan 

använda sina poäng i medlemspunkten, Coop-appen och på coop.se

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 fi nns på Mina sidor under menyn utbildningar. Om butiken vill bjuda 
på något föreslå då EKO kaffe eller liknande som matchar att Coop är Sveriges mest hållbara 
varumärke 2018.

Under aktiviteten
Utgå från medlemspunkten, tips på olika inledningsfraser:
- Är du medlem? om inte, passa  på och få 10.000 poäng (gäller t.o.m 30/9). Hjälp kunden att bli 
  medlem. Kolla upp med butikschefen/ansvarig på plats/vilka medlemspriser som gäller för den 
  aktuella veckan du är i butiken.
- Är du medlem? Vet du hur mycket poäng du har och hur du använder dem?
  Visa i medlemspunkten.

Att tänka på
Kom i god tid och ha din väst och namnskylt. 
Om du inte kan svara på en fråga, skriv ner den och kontaktuppgifterna och be om att få återkomma 
eller lämna ut telefonnummer till kundtjänst 0771-17 17 17.

Efter aktiviteten
Plocka undan efter dig och rapportera in dina timmar under Mina sidor under rubriken: Butiksaktivitet 
Medlemskapet (ÄO/ERS/Ä-RÅD). 

Kom-ihåg-lista

 Läs igenom material så du är uppdaterad och kan informera och svara på frågor.
 Fyll i tid- och utvärderingsrapporten med redogörelse för hur det gått och hur många personer 

du haft en längre dialog med.  
 Alla ansvarar för att rapportera in sina egna timmar. (Kontakta Rosi om du har problem med 

inrapporteringen.
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