för goda relationer

www.klubb-bevego.se

Lojalitet lönar sig!
Välkommen till Klubb Bevego, klubben där vi ger dig rikligt med
erbjudanden och hjälper dig och ditt företag med olika förmåner.
På vår webbportal kan du se den service och de fördelar vi erbjuder dig som medlem. Du kommer snabbt att märka det positiva
med att vara lojal kund hos Bevego. Vi vill att du ska trivas och
tycka att det är kul att göra affärer med oss!
UTVECKLANDE OCH KUL
I Klubb Bevego satsar vi på affärsinriktade mervärden
blandat med roliga upplevelser. Löpande erbjuds du,
som medlem, utbildningar och tjänster till nytta för
ditt företag. Vi på Bevego vill vara ditt självklara val
av partner!
Många av våra utbildningar erbjuds i kombination med
spännande resor och events. Dessa arrangeras både
lokalt, nationellt och internationellt. Håll ögon och

öron öppna för spännande erbjudanden! Dessutom
kommer du att få inbjudningar till studiebesök och
mässor så att du kan utveckla dig själv och ditt företag.

PRODUKTERBJUDANDEN OCH PREMIER
I klubben kommer vi även att ha kampanjer och produkterbjudanden. Här kan du som medlem verkligen
göra en riktigt bra affär!

Produkterbjudanden och premier
I klubben har vi även kampanjer och produkterbjudanden.
Här kan du som medlem verkligen göra en riktigt bra affär!
PREMIESHOP
Vi har dessutom en fullspäckad premieshop på webbportalen. I den hittar du över 4000 produkter och upplevelser
inom en mängd olika kategorier. Vi kan garantera att det
finns något för alla smakriktningar!

INKÖP + AKTIVITET + KUNSKAP = POÄNG
I Klubb Bevego får du löpande poäng för dina inköp. Varje inköpskrona ger 0,3 poäng, d.v.s. att inköp för 10 000
kr ger dig 3 000 poäng, gäller inköp på lagersortimentet.
Utöver detta har du chansen att tjäna extra poäng på aktiviteter som presenteras löpande på portalen. Det kan vara
allt från närvaro på en utbildning eller mässa till en specifik
aktivitet hos din lokala Bevegofilial.
Med jämna mellanrum ställer vi frågor om klubben, Bevego eller
en aktuell kampanj där du också kan plocka hem extra poäng.

Utöver poängen kommer du efterhand att upptäcka alla de
andra förmåner du får som aktiv medlem i Klubb Bevego!

LÖS IN ERA POÄNG ELLER BETALA MOT FAKTURA!
Utbildningar, studieresor och events betalas mot faktura.
Premier beställer du mot poäng och produkterbjudanden
faktureras som ett vanligt inköp.

KLUBB BEVEGO WEBBEN
På www.klubb-bevego.se hittar du all information som rör
klubben. Varje månad uppdateras resultaten för intjänade
bonuspoäng. Viss information skickas även ut postalt så att
du inte missar något från Klubb Bevego.
Vi önskar dig varmt välkommen till Klubb Bevego och hoppas
på ett spännande och givande samarbete framåt!

Ett urval av produkter du kan använda dina poäng till

Vermont Saphire 7s
100 000 poäng

Garmin Approach S60
89 000 poäng

Ascaso DREAM Espressomaskin
128 000 poäng

Ariana Grande - Ari
11 000 poäng

Nicholas Vahe Grillbox liten
25 300 poäng

Vi reserverar oss för att poängen på premier kan komma att förändras eller att produkterna har utgått. Beställda varor kan ej bytas.

HUR BLIR JAG MEDLEM?
1. Anmäl dig och ditt företag via din Bevego-säljare.
2. Efter anmälan får du en bekräftelse med användarnamn
och lösenord.
3. Logga in på vår klubbwebb och läs mer.

RIKTLINJER KLUBB BEVEGO
1.
2.
3.
4.

5.

Gäller små till medelstora företag, max 9 montörer.
Ska vara kreditgodkänd.
Månatliga lagerinköp/fakturering.
Poäng räknas endast på inköp av produkter som
är lagerlagda på den levererande filialen, men
ej på ordertyperna DP (Direktorder) eller DT
(Transitorder).
Handla för minst 100 000 kr/år för att få fortsätta vara klubbmedlem

6.

Ca 2 veckors handläggningstid från det att
ansökan skickas in.
7. Poäng börjar räknas när du är bekräftad medlem.
8. Poäng läggs in månadsvis.
9. Poängen gäller i max 3 år.
10. 0,3 poäng på varje inköpskrona*

VAD FÅR JAG?

MÖJLIGHET ATT DELTA PÅ;

LÖS IN POÖNGEN I PREMIESHOPEN:

Mässor, studiebesök, utbildningar och event.

- Över 4000 produkter, kända varumärken, olika
kategorier.
- Premier och upplevelser.
- Information och nyheter varje månad via post, mail
och webb.

TILLGÅNG TILL:
Specialpriser, kampanjer, produkterbjudanden och
information.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Klubb Bevego
Barbro Peiper - 08-5252 3920
info@klubb-bevego.se
Bevego
Isabel Bossle - isabel.bossle@bevego.se
*Poäng räknas endast på inköp av produkter som är lagerlagda på den levererande filialen, men ej på ordertyperna DP (Direktorder) eller DT (Transitorder).

