
                 

Aktivitetsblad Q4        

MEDLEMSPROGRAMMET - HANDLA DIN JULMAT FÖR POÄNGEN

Syfte: 
Att få medlemmar att förstå hur medlemsprogrammet fungerar, och att använda sina poäng/värdecheckar när de 
storhandlar. 

Förberedelse 
• Boka in tid med din butikschef.
• Dubbelkolla med butikschefen att det fi nns aktuellt material om medlemsprogrammet. Dela ut det till de som vill 

ha, och se till att materialet fi nns på medlemspunkten. 
• Uppmana medlemmar att ha koll på hur många poäng de har. 
• Var uppdaterad. Läs igenom materialet som fi nns på Mina sidor och aktivitetsbladet.
• Sätt dig in i hur det fungerar att använda sina poäng i medlemspunkten, Coop-appen och på coop.se

Under aktiviteten
Presentera dig för personalen i butiken och ta reda på var du ska stå. Det bästa är om du kan vara vid medlemspunkten 

Ta kontakt med medlemmar och kunder genom att fråga:
- Vet du hur mycket poäng du har samlat ihop hittills?  visa i medlemspunkten, värdecheckar och partnererbju-
  dande.

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

Att tänka på
Kom i god tid och ha din väst och namnskylt. Om du inte kan svara på en fråga, skriv ner frågan och kontaktuppgif-
terna och be om att få återkomma. 

Kom-ihåg-lista
   

 Innan du planerar din akti vitet - ta kontakt med buti kschefen
 Läs igenom material, så att  du kan informera och svara på frågor.
 Ha på dig väst och namnbricka, tänk på det kan vara lite kyligt i buti kerna så det kan vara bra med något 

extra plagg under.
 Glöm inte att  göra en avstämning eft er akti viteten om vad som gick bra och mindre bra.
 Fyll i ti d- och utvärderingsrapport eft er akti viteten och redogör för hur det gick. Glöm ej att  föra stati sti k 

på hur många personer som ni har en dialog. 
 Alla ansvarar för att  rapportera in sina egna ti mmar. 
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