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Coops medlemsfordele
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Fra køb til bonus
En guide til, hvordan du får mest muligt 
ud af dine fordele som Coop medlem 
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Velkommen til et univers 
af partnerfordele…
I Coop har vi et stort partnerprogram, som er en del af medlemsprogrammet. 
Formålet er at tilbyde bonus og medlemsfordele til medlemmerne gennem 
vores partnere.

For Coop er der mange fordele i at udbrede kendskabet til partnerprogrammet. 
Dels får medlemmerne en økonomisk gevinst (bonus i kroner og øre), og dels 
er partnerprogrammet en vigtig del af Coops forretning.  Fra undersøgelser 
ved vi, at NPS’en (tilfredsheden) stiger hos medlemmer, som har benyttet sig 
af partnerprogrammet. 

Bliv klogere på partnerprogrammet
I dette hæfte kan du lære partnerprogrammet bedre at kende. Jo flere vi er 
til at fortælle medlemmerne om partnerprogrammet, jo større udbredelse 
får det. Det er godt både for medlemmerne og for Coop. 

En række partnere er kort beskrevet på de næste sider. Som en inspiration 
til, hvordan man kan kombinere information om partnerprogrammet, har vi 
tilføjet et par idéer til konkrete aktiviteter for jer som medlemsvalgte. Det er 
blot idéer, og kun fantasien sætter grænser for, hvordan I lokalt kan være med 
til at brede kendskabet endnu mere ud.

God fornøjelse med partnerprogrammet!

Men hvordan får jeg egentligt min bonus 
ind på min medlemskonto?

Som medlem af Coop optjener du også bonus gennem vores partnere. Bonus 
er rigtige penge, som du altid kan betale med i vores butikker eller på Coop.dk.

Din bonus overføres helt automatisk til din medlemskonto - du skal blot bruge 
vores partnere og optjene bonus på alt - lige fra forlystelser, rejser, briller og tøj til 
telefoni, forsikringer og maling  - og meget meget mere - måske går du endda 
glip af noget?

På næste side kan du se et eksempel på Lone, som er medlem af Coop og som 
besøger vores partner Synoptik.
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KR20000

Lone er medlem af Coop og har gennem 
nyhedsbreve og Coop app’en set, at 
Synoptik er en del af partnerprogrammet. 
Derfor går Lone nu i Synoptik.

1 Lone besøger 
partneren i butikken

Lone finder et par briller i Synoptik, som 
koster 2000 kr. Dem køber hun, og fordi 
hun oplyser sit medlemsnummer, får 
hun 10% i bonus - dvs. 200 kr.

2 Lone oplyser sit 
medlemsnummer

Lone er glad for sine nye briller, fordi 
der automatisk indsættes 200 kr. på 
hendes medlemskonto, som hun og 
familien frit kan bruge i Coops 
butikker eller på Coop.dk

3 Bonussen er nu på 
Lones medlemskonto

10 %
bonus på 

briller 2 %
bonus på 
kontakt-

linser
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Lone og hendes familie optjener bonus 
gennem Coops mange forskellige partnere

Over en periode på 12 måneder har Lone og hendes familie gjort brug af 
Coops partnere og optjent 10.500 kr. i bonus.

Lones familie har booket deres hotel på skiferien gennem Coops partner 
hotels.com. De kørte i bil på vej til Alperne og sørgede for, at der var tanket 
op med benzin fra OK inden afrejse. Bilforsikringen blev tegnet gennem Coop 
Forsikringer, og huset overvåges af alarmselskabet G4S. 

Da Lones mand Morten havde brug for et par nye solbriller, blev de købt 
hos Synoptik, malingen til sommerhuset købte de i den lokale Flügger farver. 
Billetterne til de årlige familieture til Fårup Sommerland og Knuthenborg 
Safaripark blev også booket via Coops partnere. Alle i husstanden har for 
nylig tegnet et mobilabonnement hos YouSee.

Hele molevitten fik Lone et overblik over på partnerfordele.coop.dk 

I alt 
bonus

KR10.50000

Hus & 
hjem

Shopping

Forlystelser

Rejser

Forsikring

Telefoni

BONUS
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Albatros har rejser til hele verden
Fra safari til polarkrydstogter – hos Albatros får du rejser 
af høj kvalitet til alle verdensdele. Når du rejser med Albatros, 
kan du rejse på to måder. Du kan enten tage på rundrejse 
med dansk rejseleder eller vælge en individuel rejse, hvor du og 
dine nærmeste har mere tid til egne eventyr.

Eks. pakkerejse 40.000 kr. = 2.000 kr. i bonus

5 %
bonus på 
alle rejser

5 %
bonus på 
alle rejser

Rejser

TUI har rejser til det meste af verden
Stik af fra hverdagen og oplev noget nyt. Med TUI rejser 
er det lige så nemt at finde skøn afslapning som eksotiske 
rejseeventyr. Her finder du sommerferie, ferie med all 
inclusive, krydstogter, kombinationsrejser med storby og 
afslapning og meget mere.

Eks. charterrejse 20.000 kr. = 1.000 kr. i bonus

Idéer til aktiviteter til dig som medlemsvalgt
• Vinaften og rejseforedrag. Brug en lokal rejsefortæller eller invitér   
 en partner med til at fortælle om deres rejseprogram.

• Spansk aften, italiensk aften, fransk aften… smagsprøver med   
 rejsetema og uddel samtidig en flyer om rejsepartnerne.

• Madfællesskab med asiatisk tema. Servér undervejs en flyer 
 om rejsepartnerne.
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Synoptik – kvalitetsbriller og 
kontaktlinser med bonus
Et skarpt syn gør det lettere at se positivt på tingene. De små 
detaljer. Det store billede. Alt det, du ikke vil gå  glip af. Hos Synoptik 
brænder de hver dag for, at du skal opleve en synlig forskel.

Eks. designerbriller til 5.000 kr. = 500 kr. i bonus 

Shopping

10 %
bonus på 

briller

Få de mindste og bedste høreapparater 
hos Dansk HøreCenter
Hos Dansk HøreCenter får du altid god kvalitet og 
personlig rådgivning, så du kan blive ved med at lytte til livet – 
hele livet og du kan følge med i samtalerne omkring dig.

Eks. nyeste teknologi til 15.000 kr. = 1500 kr. i bonus

10 %
bonus på 
alle køb

Idéer til aktiviteter til dig som medlemsvalgt
• Torvedag med enkle aktiviteter for børn og voksne. 

• Goodiebags med partnerinformation.

• Få besøg af en partner i butikken. 

• Årsmøder/generalforsamling – lav en quiz om 
 partnerprogrammet og vind en præmie fra butikken.
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Bonus på forlystelser hele året
Du får bonus på billetter købt online hos vores forlystelsespartnere. 
Nedenfor kan du se de forlystelsespartnere, som du får bonus hos.

15 %
bonus

25 %
bonus

5 %
bonus

15 %
bonus

30 %
bonus

10 %
bonus på
2-dages 

billet

Forlystelser

Idéer til aktiviteter til dig som medlemsvalgt
• Børnearrangementer – bål, loppemarked og motionsløb.

• Goodiebags med partnerinformation.

•  ”God ferie-aktivitet”. Benyt anledningen op til skoleferier til at 
 ønske medlemmerne en god ferie. Uddel samtidig information 
 om de mange partnerfordele, der er på forlystelser i hele landet.

• Besøg af GoCook-bussen. Uddel goodiebags med 
 partnerinformation til forældrene.
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OK er fulde af bonus på energi og brændstof
Hos Coop har vi tradition for at samarbejde med OK. Det betyder, at 
du får attraktiv bonus, når du køber energi hos OK. Din bonus indsættes 
automatisk på din Coop medlemskonto.

Hold øje med kampagnerne fra OK på 
partnerfordele.coop.dk og i partnernyhedsbrevet.

Naturgas

120 kr. 
pr. år

Varmepumper

1500 kr.
bonus

ved køb

Fyringsolie

75 kr. 
 bonus pr. 
1000 liter

Brændstof

25 øre
bonus pr. 

liter

5 kr. 
bonus pr. 

bilvask

El

40 kr. 
bonus
pr. år

250 kr. 
velkomst-

bonus

Hus og hjem

KR199025
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Få 20 % mere i bonus fra Coop Bank
Betaler du med et betalingskort fra Coop Bank i Coops mange butikker, 
får du 1,20 % i fast bonus om måneden, når du har handlet for over 
500 kr. 

Hvorfor vælge Coop Forsikring?
Vælg en enkel og fair bilforsikring, hvor du kun betaler for de kilometer, 
du kører. Du får 250 kr. i velkomstbonus, 1 % fast bonus af prisen hver 
måned og 5 % ekstra bonus i de år, hvor du ikke har skader. 

Forsikring

Bank

20 %
mere i
bonus

1,2 %
fast

bonus

5 %
ved 

skadesfri

250 kr. 
velkomst-

bonus

1 %
fast

bonus
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Få bonus med YouSee Mobil

Med et YouSee-mobilabonnement får du mere end fri tale, fri sms 
og masser af data. Du får Danmarks bedste mobilnetværk, og alle 
nye kunder får 100 kr. i velkomstbonus. 

Er du eksisterende YouSee-abonnent, kan du tilkoble dit Coop 
medlemsnummer og optjene 5 % i  bonus måned efter måned.
 

I stedet for selv at skulle bruge penge på en musiktjeneste hver 
måned, får du også fri adgang til YouSee’s musikapp, YouSee Musik. 
Her kan du frit lytte til over 30 millioner musiknumre, samt roaming 
i 36 lande, så du kan tage din mobil med på ferie.

YouSee 
musik

Mobiltelefoni

5 % 
bonus hver 

måned

100 kr. 
velkomst-

bonus
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Uanset hvor du befinder dig i Danmark, er 
der ikke langt til én af de cirka 160 Flügger 
farver forretninger.

10 % 
bonus

Du får en tyverialarm fra Danmarks største 
sikkerhedsselskab og et alarmskilt, der 
mindsker risikoen for indbrud med op til 70 %.

700 kr. 
velkomst-

bonus

EDC er Danmarks største mæglerkæde og 
har derfor en lokalkendt mægler i dit område.

100 kr. 
ved salgs-

tjek

Kæmpe udvalg af forskellige sommerhuse i 
alle egne af Danmark, Sverige og Norge.

10 % 
bonus

Flere partnere, mere bonus! 

Udover de allerede nævnte partnerfordele har vi mange andre. 
Herunder ses udvalgte. Få overblikket på partnerfordele.coop.dk
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Hent Coop app’en eller læs meget mere på 

partnerfordele.coop.dk

Gør som Lone og hendes familie og benyt 
fordelene gennem Coops partnere - måske
 går I glip af noget?

Materialer om partnerprogrammet kan bestilles via 
webshoppen på coopforum.dk

Har du spørgsmål eller idéer, kan du skrive til os på 
partnerprogram@coop.dk

BONUS


