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Uppgörelse ICA Maxi Norrköping och ÅBY IF
Avtalets innebörd
ÅBY IF och ICA Maxi Norrköping har slutit ett avtal gällande kickback, på vad medlemmarna handlar för på ICA
Maxi Norrköping under avtalsperioden, från och med 1/6 2012. Avtalet är utformat så att Åby IF erhåller 1 % i
kickback på allt medlemmarna handlar för, så ju mer vi köper för desto bättre blir det för Åby IF (och därmed er
som medlem).
Enkelt och fördelaktigt
Det enda kortinnehavaren behöver göra är att precis som vanligt dra sitt ICA kort när man handlar (betalkort eller
bara registrering). Detta påverkar inte den privata bonusen som också är 1 % i kickback, via ICA, utan det
kommer tillföra ännu fler förmånliga erbjudanden som kommer riktas just till Åby IFs medlemmar.
Om inte familjen/spelaren är medlem i Åby IF så kan ni teckna fullvärdigt medlemskap a’ för närvarande 700 kr
eller bli stödmedlem för endast 150 kr. Oavsett så tjänar ni snabbt in detta.
Nya ICA kortinnehavare
För er som inte har ICA kort kan det vara värt att nämna några förmåner som ni direkt erhåller.


1 % bonus (återbäring) på allt ni handlar på ICA



10 % rabatt på första köpet



3 utskick med olika mycket attraktiva förmåner, varav en av dem är ytterligare en 10 % rabatt och flera
gåvor. M.m.

Syfte
ÅBY IF hjälper till med att aktivt marknadsföra ICA Maxi Norrköping bland sina medlemmar och berätta att det
finns ett fördelaktigt samarbete som ger win-win för både ICA Maxi Norrköping, medlemmen och ÅBY IF. Målet är
att varje medlem och medlemssfamilj ska ha ett ICA kundkort och aktivt storhandla på ICA Maxi Norrköping.
Åtaganden ICA Maxi Norrköping


Erbjuda ÅBY IFs medlemmar fördelaktiga rabatter och erbjudanden som stimulerar att medlemmarna
handlar på ICA Maxi Norrköping.



Erbjuda en kampanj för att hjälpa till att få in nya medlemskort och aktivera dem med en ÅBY IF dag/kväll
med attraktiva erbjudanden.



Månads/kvartals sammanställa resultatet av köp via medlemmar.



Betala ut bonus.



Årligen lägga en fast sponsring.
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Åtaganden ÅBY IF


Aktivt medverka till att så många medlemmar som möjligt har ett ICA kort och kontinuerligt berätta om
fördelarna med samarbetet med ICA Maxi Norrköping.



Samla listor med namn och ICA kundkortnummer ifrån nuvarande medlemmar och skicka dessa till ICA
Maxi Norrköping i början på juni.



Uppdatera dessa listor med nya kortinnehavare/medlemmar och skicka in dessa till ICA Maxi.

Åtaganden ÅBY IFs lag


Berätta för lagets spelare, föräldrar och anhöriga om detta förmånliga erbjudande.



Varje lag skickar in sina spelares anhörigas namn och kortnummer via bifogad excelfil till Richard Claesson
på e-post adress nedan.



Komplettera lagets lista t.ex. månadsvis om det tillkommit nya medlemmar och kort i lagen.

Kontaktperson från ÅBY IF för detta avtal är Ordförande Richard Claesson, 0736 -44 84 14 rc@lanassistans.se
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