NYTT SAMARBETSAVTAL
Välkommen till INTERSPORT.
Din förening Fristad GOIF har nu tecknat samarbetsavtal med oss INTERSPORT och Nike
Det innebär att vi är er nya leverantör av sportmaterial i Borås. Med detta följer ett antal mervärden:
CLUB INTERSPORT
Det innebär att som medlem i Club Intersport samlar du inte bara bonus till dig själv utan stöttar
även din förening genom dina köp hos oss. Varje medlem får 2-6% i bonus av det årliga inköpen och
dessutom får din förening ytterligare 3% i kickback på allt du köper. Din egen bonus kommer hem i
brevlådan och föreningens bonus går direkt till klubben. Anslut dig på intersport.se och ange vart du
vill skänka 3%. (du måste aktivt välja vilken förening du vill skänka dina sista 3% till)

MEDLEMSBESTÄLLNINGAR FÖR FRISTAD GOIF PÅ WEBBEN
Från nu så kommer du/ni ha möjlighet att beställa alla er föreningskläder/klubbkläder via webben på
www.intersport.se Nu kan ni göra era beställningar närsomhelst och behöver inte vänta på någon
utprovning i klubblokal eller butik. Det tror vi kommer uppskattas mycket då åtkomsten är hur lätt
som helst. Alla kläder finns också att se och prova i vår butik i knalleland där du får hjälp med storlek,
rätt modell, pris mm.
Ni hittar sortimentet på: www.intersport.se
Välj Team uppe till höger.
Välj sedan er klubb i sökfältet.
Välj produkt och tillval i forma av namn och initialer (klubbmärket ingår i priset.) Hur lätt som helst!
Man betalar direkt på webben eller väljer Klarna som betalningssätt.
Leveranstiden är 2-4 veckor och kläderna hämtas i vår butik i Knalleland.

FÖRENINGSDAGAR I BUTIKEN
Intersport arrangerar föreningsdagar ett par gånger per år då ni som medlem får möjligheten att
handla till 20-25% rabatt på hela vårt sortimentet. Gäller på ordinarie priser.
Dessa dagar annonseras ut av er kanslist/klubbadministratör.

Varmt välkommen till INTERSPORT
Mvh: Tony Johansson och Anders Persson Intersport klubb.

