Inngår et samarbeid med Norges Rytterforbund
Øk lønnsomheten gjennom ArenaSalg – Idrettens egen kioskkjede










Konkurransedyktige nettopriser fra grossist med alle rabatter direkte på faktura
Enkel varebestilling på nett og telefon
Varene fritt levert rett til klubben (forutsetter min. ordre på kr. 7000,-)
Gratis medlemskap, uten forpliktelser
Digital infopakke til alle ved registrering
Ekstra materiell kan bestilles
Handel med ASKO Bedriftskort - for de som vil handle eller supplere i lokal butikk
Hjelp til stevner og arrangementer
Egen hjemmeside: www.arenasalg.no

Bedre priser gjennom ArenaSalg-medlemskap
Gjennom ArenaSalg har vi lagt til rette for gode, konkurransedyktige grossistpriser direkte levert til klubben fra ASKO. Eller du kan
handle direkte i butikk med ASKO Berdiftskort (Norgesgruppen sine butikker*) og få 4% kickback etter endt år.
I tillegg til gode innkjøpspriser, har våre medlemmer muligheten til fritt å låne utstyr, som bl.a. kjøleskap gjennom Coca Cola og
isdisker fra Hennig-Olsen Is, i forbindelse med kioskdrift.
I tillegg til kjente merkevarer, får dere de samme gode betingelsene på alt av kjøp til bespisning, tilbehør/utstyr i tillegg til
kioskproduktene (f.eks. bakervarer, pålegg, sanitærartikler, søppelsekker etc).

Kortfattet informasjon om ArenaSalg
ArenaSalg er etablert av Norges Fotballforbund som idrettens egen kioskkjede med målsetting om å hjelpe klubber, idrettslag og
foreninger rundt i landet til en bedre og mer lønnsom kioskdrift, uavhengig av idrett og forbund. Konseptet er laget av idretten –
for å hjelpe idretten.

Bestilling og kontakter
ASKO - Ved innmelding i ArenaSalg vil dere bli kontaktet av ASKO for registrering. Hos ASKO får dere tilgang til hele deres
sortiment av produkter til kiosk og bespisning på arrangementer og stevner. (www.arenasalg.no/Produkter/ASKO-Netthandel )
Linker: http://www.asko-netthandel.no/kontakt-oss - Se ellers mer info om ASKO på http://asko.no
COCA COLA - Bestilling av drikkevarer og kaffe (Chaqwa) fra Coca-Cola gjøres gjennom å kontakte deres kundeservice på
tlf. 08088. Bestillingen blir kjørt ut og levert av ASKO sammen med varene dere har bestilt der.
FRUKT OG GRØNT – BAMA
Gjennom Idrettsfrukt får dere 60% rabatt på innkjøp av frukt og grønt i dagligvarebutikken. Se mer om Idrettsfrukt på:
www.bama.no/idrettsfrukt

Spar tid på innkjøp – bedre tid til å organisere salget
Gode rutiner er viktig. Gjennom enklere bestillings- og leveranserutiner, får kiosk- eller arrangementsansvarlig mer tid til å
organisere selve salget og bemanningen av kiosken. Vi ser at klubber som er gode til å organisere kioskdriften sin, også er de som
lykkes best med dette. Egen kiosksjef i klubben – med gode rutiner og planlegging av innkjøpene – er en sentral suksessfaktor.

Innmelding
Enkel innmelding via vår hjemmeside – www.arenasalg.no/Bli-medlem/ – Husk utfylling av alle felter.
Vi registrerer og formidler kontakt direkte til ASKO og Coca-Cola, som vil ta kontakt med dere raskt. Samtidig sender vi ut en
startpakke til klubben dersom dere ønsker dette, med skilt, flagg, vester etc.
Oppdatert informasjon finnes alltid på vår hjemmeside www.arenasalg.no, eller kontakt oss på telefon/mail
Med vennlig hilsen ArenaSalg
Einar Brustad
92 83 49 13/ einar.brustad@bmcas.no

Henning Romsaas
93 24 14 04 / hromsaas@mdlz.com

