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Kundklubben
som ger effekt!
Varmt välkommen till Club Storel, vår kundklubb där vi ger dig rikligt med erbjudanden och hjälper dig och ditt företag att utvecklas. Klubben riktar sig till små
och medelstora installatörsfirmor.
Det ska vara utvecklande, kul och lönande att samarbeta med Storel och därför
fyller vi Club Storel med spännande innehåll. Vi hoppas att du snabbt kommer att
märka att det ger effekt att vara medlem i Club Storel!

Premier som uppskattas
I vår fullspäckade premieshop
hittar du över 3000 produkter och upplevelser som du
kan lösa in intjänade poäng
mot. Med allt från mobiler
och köksartiklar till surfplattor
och cityweekend är vi säkra
på att alla kan hitta något som
passar!

Utbildningar
som utvecklar
Med Club Storel vill vi satsa
ännu mer på att erbjuda dig
och ditt företag relevanta och
intressanta utbildningar via
Storelskolan. Vår övertygelse
är att detta gör ditt företag
mer konkurrenskraftigt och att
dina kundkontakter blir ännu
mer givande. Dessutom får
företaget poäng för närvaro
på våra utbildningar. Vi vill att
Storelskolan är ditt självklara
val av utbildningspartner!
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Produkterbjudanden
som lönar sig
Löpande lägger vi ut förmånliga produkterbjudanden på
klubb-webben som du som
medlem kan ta del av. Passa på
att göra en riktigt bra affär!

Samarbetsavtal som
ger lägre kostnader
Vi har avtal med flera samarbetspartners som du, som
medlem i Club Storel, kan ta
del av. Det ger dig rabatt på
t.ex hyrbil, drivmedel, trycksaker eller vid köp av ny transport/servicebil. Klara fördelar
som sänker dina kostnader!
Premier och upplevelser
beställs för poäng, utbildningar och produkterbjudanden
betalas mot faktura.

Samla poäng på dina inköp,
utbildning och kunskap!
Inköp: I Club Storel får du löpande
poäng för dina inköp. Varje inköps
krona ger 0,2 poäng, d.v.s. inköp
för 10000 kr ger dig 2000 poäng.
Du får poäng på köp i butik och
från lager (ej anskaffningar och
direktleveranser från leverantör).
Utbildning: Varje gång du eller
en kollega deltar i en utbildning i
Storelskolan får företaget poäng
när vi fakturerar kursen, 0,2 poäng
per fakturerad krona.
På webben visas alla Storel
skolans utbildningar.
Kunskap: Då och då lägger vi ut
kunskapstester där du kan plocka
hem extra poäng genom att svara
på frågor om klubben, om Storel
eller om aktuella aktiviteter. Håll
ögonen öppna!
Poäng delas ut månadsvis i efterhand och sätts in på företagets
poängkonto helt automatiskt.

På klubb-webben
hittar du allt!
Club Storel har en egen webb
sida där du hittar allt som rör ditt
medlemskap. Varje månad upp
daterar vi poängen som du fått för
inköp och eventuella utbildningar
och kunskapstester du deltagit i. Vi
skickar ut information löpande om
nyheter, produkterbjudanden och
uppdateringar på webben via mail.

Det är enkelt att
delta, det ger effekt
att delta och det är
kul att delta!
Anmälan
Låter det intressant? Anmäl dig via
din säljare på Storel eller hämta en
ansökan i din Storel-butik.
Vi önskar dig hjärtligt välkommen
till Club Storel och hoppas på ett
ännu roligare, mer utvecklande och
effektivare samarbete!
Hälsningar
Club Storel, Storel

På webben hittar du
över 3 000 produkter och premier!
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Fakta Club Storel
Anmälan
•

Ansökan hittar du i närmaste Storel-butik. Fyll i och
lämna till din säljare hos oss

•

Efter anmälan får du en bekräftelse med
inloggningsuppgifter via mail

Förmåner och poäng
•

Delta i våra utbildningar i Storelskolan

•

Ta del av erbjudanden från Storel på klubbsidan

•

Få tillgång till förmåner från våra samarbetspartners

•

Tjäna poäng på inköp, utbildningar och
kunskapstester

•

Lös in poängen till premier och upplevelser i vår
välfyllda premieshop eller byt mot utbildningar
i Storelskolan

•

Delta i våra Club Storel-aktiviteter och
seminariedagar

•

Poäng är giltiga i tre år, med avräkning halvårsvis

Information och nyheter
•

Uppdatering av poäng görs automatisk varje månad

•

Information och nyheter via webb och mail

För mer information kontakta:
Club Storel
Tel: 08-556 214 00
clubstorel@storel.se
www.clubstorel.se

