Stöd Kungälvs Handbollsklubb
samtidigt som du handlar på
ICA Maxi Kungälv
Bonus till alla
!
på samma köp

Stöd Kungälvs

Handbollsklubb samtidigt
som du handlar på
ICA Maxi Kungälv
Enklare kan det inte bli.
Vi kallar det ”köpbaserad sponsring”, vilket innebär att
alla köp som föreningens medlemmar gör i butiken,
ger 1% bonus tillbaka till Kungälvs Handbollsklubb.
Allt som behövs är att du har en digital kupong eller nyckelbricka
och drar ditt ICA-kort vid varje köp.
Självklart behåller du din personliga bonus.

Alltså bonus till alla, på
hur?
samma köp. Smar t eller

Så här fungerar det!
• ICA Maxi Kungälv och vår förening
har inlett ett samarbete om
köpbaserad sponsring.
• ICA Maxi Kungälv förser vår förening
med en digital kupong som laddas
ner av medlemmarna alternativt
nyckelbrickor med streckkod som
delas ut.
• I butiken visas den digitala kupongen
eller nyckelbrickan upp i kassan
tillsammans med ICA-kortet vid varje
köp. Vid självscanning behöver du
kontakta personal vid utcheckningen.
• Den digitala kupongen samt
nyckelringen har en unik streckkod
som gör att köpet kopplas till vår
förening.
• 1% av beloppet som du handlar för
går tillbaka till vår förening.
Välkommen in i butiken önskar
ICA Maxi Kungälv och Kungälvs
Handbollsklubb!

Hämta den digitala kupongen:
Genom att skapa en genväg till kupongsidan i din mobils webbläsare har du alltid
den digitala kupongen ett klick bort!
Skapa en genväg i telefonen till kupongsidan så här:
Steg 1
Skriv in https://sponsring.ica.se/kungalvs-handbollsklubb i webbläsaren
https://sponsring.ica.se/kungalvs-handbollsklubb
Kungälvs
Simsällskap
Kungälvs
Handbollsklubb

Steg 2
Tryck på

(Iphone)

Steg 3
Och välj

(Iphone)

(Android)

Lägg till på startskärmen

(Android)

Lägg till på
hemskärmen

Steg 4
Döp genvägen och tryck på ”Lägg till”.
Klart! Nu finns kupongsidan som genväg/”app” på hemskärmen
Supporta Kungälvs Handbollsklubb genom att visa/scanna denna kod när du handlar hos
Maxi ICA Stormarknad Kungälv. Koden kan endast användas i samband med ICA-kort
och innebär att Maxi ICA Stormarknad Kungälv kommer ge tillbaka en summa på 1%
av hela köpbeloppet. Inga extra avgifter tillkommer samt alla individuella rabatter
och bonusar fungerar som vanligt.

Supporta Kungälvs Simsällskap genom att
visa/scanna denna kod när du handlar hos Maxi
ICA Stormarknad Kungälv.
Koden kan endast användas i samband med ICA-kort och
innebär att Maxi ICA Stormarknad Kungälv kommer ge tillbaka
en summa på 1% av hela köpbeloppet. Inga extra avgifter
tillkommer samt alla individuella rabatter och bonusar
fungerar som vanligt.

