Vejledning til
PrimeKontoambassadører

Tak fordi du vil være
PrimeKonto-ambassadør!
Din indsats betyder rigtig meget for udbredelsen af vores PrimeKonto-koncept og
dermed for, at vores kunder kan få mere ud af deres madbudget. På de følgende sider
får du information om kampagnen og ord, der klæder dig på til at fortælle om PrimeKonto.
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Værd at vide om
PrimeKonto-kampagnen
Hvordan fungerer PrimeKonto?
PrimeKonto er en konto i Coop app’en, som du kan bruge til at handle med i alle Coops
fysiske butikker samt online på Coop.dk MAD. Du kan overføre penge efter behov til
din PrimeKonto, eller du kan oprette en fast overførsel hver måned. Hvis du vælger
en fast månedlig overførsel, får du ekstra fordele og meget mere ud af din nye PrimeKonto. Den første overførsel trækkes med det samme i forbindelse med oprettelsen.
Herefter overføres det faste, månedlige beløb altid på den sidste bankdag i måneden.
Hvad får du med en PrimeKonto?
Med en PrimeKonto får du en grundpakke med forskellige fordele. Opretter du en automatisk overførsel på mindst 1.000 kr. pr. måned, får du bl.a. 15% i bonus på
Änglamark, Thise, Irmas Hverdag, Coop 365 Økologi og Minirisk. Du optjener de 15%,
hver gang du betaler med din PrimeKonto.

For at opnå de 15% i bonus på dine køb, skal du betale med din PrimeKonto eller din
bonus, når du handler. Jo flere penge du sætter ind på din PrimeKonto, jo flere fordele
kan du vælge imellem. Indsætter du mere end de 1.000 kr. pr. måned, fx 2.000 kr., kan
du udover de 15% i bonus vælge mellem en række fordele. Du kan skifte fordelene fra
måned til måned. Får du ikke brugt alle pengene på din PrimeKonto, bliver det resterende beløb naturligvis bare stående til senere brug.
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Hvilke fordele kan du vælge?
Udover de 15% i bonus, som du får på Änglamark, Thise, Irmas Hverdag, Coop 365
Økologi og 365 Minirisk, kan du vælge mellem følgende fordele (fra august 2020):
TV 2 PLAY, Mofibo, C More, Pling, Flipp og OK Benzin (brændstof 50 kr. pr. måned). Du
kan vælge fordelene alt efter hvor stort et beløb du vælger at overføre.

Betal med din PrimeKonto
For at opnå bonus skal du betale med din PrimeKonto eller din bonus. Du betaler med
PrimeKonto gennem Coop app’en, når du handler.
Administrér din PrimeKonto
Din PrimeKonto er personlig og tilknyttet dit Coop-medlemskab. Det er Medlemsservice, der administrerer PrimeKonto. Du opsiger din PrimeKonto ved at vælge 0 kr. på
den side, hvor du også skifter beløb og vælger fordele. Du kan til enhver tid opsige din
PrimeKonto, hvorefter du vil have adgang til dine fordele måneden ud.
Kampagneplan
I uge 34, 35 og 36 kører Coop en stor kampagne, der skal øge kendskabet og motivationen til at oprette en PrimeKonto. Kampagnen afvikles på følgende medier: TV,
instore, tilbudsavisen, online bannere, Facebook og alle øvrige egne medier/kanaler.
Ny reklamefilm
I en helt ny reklamefilm præsenteres PrimeKonto-konceptet gennem en far og en
søn på indkøbstur. Her lærer en far om PrimeKonto via sin søn, der ser op til sin mors
kæreste, som har PrimeKonto. Til sidst opfordres seeren til at oprette sin egen PrimeKonto.
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PR
Sideløbende med kampagnen igangsættes et PR-spor, som belyser, at man får mere
ud af sine penge ved at sætte dem ind på en PrimeKonto end i banken. PR-sporet understøttes af et stort banner som placeres på Nordeabanken ved Knippelsbro i København, og en helsidesannonce bringes i Børsen - alt sammen i uge 34.
Hjælp kunderne i gang
Vi ved, at det virker, når vi møder kunderne i butikken og personligt præsenterer dem
for PrimeKonto. Her forstår de, hvor meget, de faktisk kan opnå i bonus, og de kan
nemt se fordelen ved at placere deres madbudget i app’en.
Som ambassadør modtager du derfor et kit bestående af følgende:
• En popsocket mobilholder til dig selv
• En sticker, der viser, at du kan fortælle om PrimeKonto.
• Vognmønter til uddeling, så kunderne får en lille reminder med sig.
• PrimeKonto-foldere, som du kan give kunderne med i hånden.

Tag stickeren på, så kunderne kan se, at du kan hjælpe dem i gang, og giv dem en
folder med hjem. Til særligt interesserede kunder kan du også uddele de fremsendte
PrimeKonto bonus-vognmønter.
Hvad skal du gøre?
Som PrimeKonto-ambassadør gør du en stor forskel ved at være tilstede i butikken
i løbet af kampagneperioden fra uge 34-36. Du kan selv tilrettelægge tidspunkt og
antal gange.
Husk blot at aftale det med uddeleren/varehuschefen, så indsatsen er koordineret
med andre aktiviteter. Vi har udviklet en række kampagnematerialer til butikken, som
skal understøtte PrimeKonto-kampagnen. Det er oplagt, at du placerer dig i for-området af butikken, så du kan komme i dialog med kunderne umiddelbart før, de går i
gang med at handle.
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Tips og råd til dialog med kunderne:
Step-by-step - Sådan får man en PrimeKonto
For at oprette dig som PrimeKonto-kunde første gang, skal du have betalingskort +
NemID parat, og følge disse 6 steps:
1. Vælg boble ”Få PrimeKonto i dag” i Coop app’en
2. Log ind med medlemsnummer
3. Vælg månedligt beløb
4. Vælg dine fordele
5. Færdiggør PrimeKonto
6. Bekræft med NemID
Herefter er din PrimeKonto klar til brug.
Tips og råd til dialog med kunderne
Du kan indlede dialogen med kunderne ved at stille disse spørgsmål:
• Vil du have 15% i bonus?
• Køber du ofte Änglamark?
• Bruger du TV 2 PLAY eller Mofibo?
• Har du en smartphone?
• Handler du ofte i Coop?
• Må jeg fortælle dig lidt om, hvordan du får 15% i bonus på udvalgte mærker?
• Ved du, at der er kommet nye fordele i Coop app’en?
• Har du hørt om den nye PrimeKonto?
• Ved du, at du kan få mere ud af dit madbudget?
• Ved du, at Coop tilbyder 15% på økologiske varemærker?
• Vil du have 15% på økologi?
Q&A – PrimeKonto
På primekonto.dk findes en Q&A, som er god at læse igennem
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Spørgsmål om kampagnen – kontakter i Coop Marketing
• Eva Landmark Knudsen, Senior Projektleder, eva.landmark.knudsen@coop.dk
• Lanna Maarouf-Petersen, Projektleder, lanna.maarouf-petersen@coop.dk
For spørgsmål om PrimeKonto
• Medlemsservice, tlf: 43 86 20 20, hverdage fra 9 - 18
Find mere inspiration om PrimeKonto i følgende videoer:
PrimeKonto – How to film
Se hvordan du opretter en PrimeKonto:
https://www.youtube.com/watch?v=YhrK8POMjfw
Læringsmodul 1
Hvad er PrimeKonto:
https://www.youtube.com/watch?v=m6N3i1oEQZc&t=22s
Læringsmodul 2
Hvorfor PrimeKonto og hvordan bruges PrimeKonto:
https://www.youtube.com/watch?v=KrYSDS59zLY
Sjov med direktionen om PrimeKonto
https://www.youtube.com/watch?v=Jm_Vzi7-j9g&t=35s
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