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OVERSIGT MATERIALER I PRINT OG DIGITALE VÆRKTØJER 

 

Lokal sympati - digitalt forløb  

i SuperBrugsen i 2021 
 

 

Materialekasse  
- Guide til bestyrelser, 8 siders intro - 5 stk.  

- Folder om medlemsfordele – 5 bundter med 50 stk., i alt 250 

stk.  

- Scan & Betal folder - 5 bundter med 50 stk., i alt 250 stk.  

- PrimeKonto folder - 5 bundter med 50 stk., i alt 250 stk.  

- Roll up – 1 stk.  

- Tekstil stickers i rulle 50 stk.   

 

Skabelon i QuickCoop 
I bestyrelsesfunktioner i QuickCoop finder I skabelonen ’Får du det hele med?  

Den kan I bruge til at fortælle, I er i butikken, hvor medlemmer og kunder kan få hjælp til app’en samt svar 

på spørgsmål om deres medlemskab. Skabelon kan bruges til Coop app, butikkens Facebook og i kædens 

nyhedsmail. 

 

Her ses brødteksten, som I skal huske at tilrette med jeres oplysninger på dato, butiksnavn og 

bestyrelsesmedlemmer.  

Får du det hele med? 

Der er mange fordele ved at være medlem af Coop. Er du sikker på, at du kender dem alle? Hvis du gerne vil 

høre lidt mere om bonus, personlige tilbud og alle de andre medlemsfordele, så skal du komme ned i 

butikken på torsdag d. x/x. Mellem kl. x og x står (indsæt navn) fra vores bestyrelse nemlig klar til at svare 

på spørgsmål. Så får du det hele med. 

Ses vi? 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i (indsæt navn på butik) 

 

 

 

Film til butikkens Facebook 
Scan & Betal 

https://www.youtube.com/watch?v=7XlER9c3XNg 

PrimeKonto 

https://coopekstern.23video.com/secret/70137068/d42d1958f81e53d57f9e0b698649be43 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7XlER9c3XNg
https://coopekstern.23video.com/secret/70137068/d42d1958f81e53d57f9e0b698649be43
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Digitale værktøjer   

 

Medlemsfordele - tekst til butikkens Facebook 

Kan du li' at spare penge? Så er det en god idé at være medlem af Coop      

Det betaler sig nemlig, og hvis personlige tilbud og medlemsbonus lyder som noget for dig,  

så tag et kig på https://medlem.coop.dk/medlemsfordele 

 

 

Download Coop app 

1. Få sms til download af Coop app 

https://www.coopmedlem.dk/app/ 

 

2. Følg disse trin og kom godt i gang med Coop app'en  

https://www.coopmedlem.dk/kom-godt-i-gang-med-appen/ 

 

 

Profilkunde 

’Spar op til medlemskab’  

https://medlem.coop.dk/profilkundevilkaar 

Findes også som pdf. 

 

 

Scan & Betal 

’Kom hurtigt og nemt gennem butikken og spring køen over.’ 

https://www.coopmedlem.dk/scanogbetal 

 

 

Coop PrimeKonto 

’Få 15% i bonus og adgang til ekstra fordele med PrimeKonto’ 

https://kampagner.coop.dk/primekonto/ 

 

 

 

EXTRA // Bestyrelses roll up med eget butiksnavn 

 

I kan bestille bestyrelses roll up med eget butiksnavn. Se eksempel samt hvordan man gør her:  

coopforum.dk/media/2715/bestil-bestyrelsens-roll-up-80x-200-cm.pdf 
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