Sådan ansøges Lokale Investeringer
Butiksbestyrelse

Uddeler/varehuschef

Vejledning

Forberedelse

Kriterierne

Orienter jer om kriterier og ansøgningsprocedure på: www.coopforum.dk/investering

• Lokale Investeringer kan kun
ansøges af Coop-ejede butikker.

Her kan I også:
• Tilmelde jer online kurser.
• Læse Q&A.

• Se instruktionsfilm om ansøgningsproceduen.
• Læse om, hvad andre butikker har investeret i.

• Der kan kun investeres i materielle
anlæg, som fx inventar, køl og
produktionsmaskiner.
• Butikken kan deltage hvert andet år.

Sæt Lokale Investeringer på dagsordenen
Bestyrelsen drøfter mulighederne for investeringer med uddeler/varehuschef.
Sæt fokus på, hvad der efterspørges blandt:
• Medarbejderne (Inviter f.eks. slagter eller bager med på mødet).
• Kunderne (NPS).

Indhent priser
Indhent priser inklusiv monteringsomkostninger
hos butikkens etableringskonsulent.

Valg af investering
På baggrund af priser fra etableringskonsulent vælges den/de investeringer, der giver det bedste
afkast.
Der kan ansøges om flere enkeltstående investeringer, sålænge kriterierne overholdes og investeringerne ikke overskrider bevillingsrammen (0,21% af sidste års butiksvareomsætning ex moms).

Udfyld ansøgning
Ansøgning udfyldes på Coop Serviceportalen.
Vælg ‘IT-Butik’ herefter ‘Lokale Investeringer’.
Formand og uddeler/varehuschef modtager
efterfølgende en kvittering på ansøgningen.

Modtager svar på ansøgning
Ansøgning behandles af Investering og Etablering.

Bestilling af investering
Kontakt Etablering for bestilling af investering,
når ansøgningen er godkendt.

• Bevillingsrammen er på 0,21% af
sidste års butiksvareomsætning ex
moms, dog minimum 75.000 kr.
• Afkastkrav på minimum 15%
henover investeringens levetid.
• Investeringens afkast skal være
målbart. Det kan være i form af øget
salg og avance, eller i form af
besparelser.
• Det er ikke muligt at pulje investeringen med andre midler, ligesom det
ikke er muligt at overføre ikke brugte
midler til et andet år.
• For at investeringen kan bogføres
som et aktiv, skal den koste minimum 14.700 kr. ex moms (2022 tal).
• Investeringen indregnes med den
værdi den er anskaffet til, og afskrives efterfølgende over investeringens levetid.
• Investeringen skal være ibrugtaget
senest den 31. december.

Få svar på spørgsmål
Hvis I har spørgsmål, er I
velkomne til at kontakte:

Claus Jespersen
projektleder Lokale Investeringer
claus.jespersen@coop.dk
Telefon 3091 6824
Jacob Ahrens Nielsen
Coop Forretningsøkonomi
jacob.ahrens.nielsen@coop.dk
Telefon 2894 7764
Se video om, hvordan du ansøger på
www.coopforum.dk/investering

Installering
Investeringen installeres og ibrugtages.

Fortæl om investeringen
Når investeringen er installeret, er det tid til,
med butiksbestyrelsen som afsender, at fortælle
kunderne den gode nyhed. Lav f.eks. opslag med
billeder af investeringen på butikkens facebookside og i Coop App.
På den måde er I med til at profilere butikken,
samtidig med, at I får fortalt lokalområdet, at
butiksbestyrelsen også arbejder med at forbedre
butikken gennem investeringer.

Følg op på investeringen
Butiksbestyrelsen følger op på investeringerne løbende på bestyrelsesmøderne.
• Bidrager investeringen med det forventede afkast?
• Hvad siger kunderne?
• Hvad siger medarbejderne?
• Hvad skal vores næste investering være?

Brug QuickCoop
Butiksbestyrelsen kan kommunikere
digitalt ved hjælp af QuickCoop. På
den måde kan I få budskabet ud i
Coop App, på facebook og i kædens
nyhedsmail til medlemmerne.
Find hjælp til QuickCoop her:
www.coopforum.dk/nyheder

