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OBS! vecka 42 tar BOA-bladet semester
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���������� Vi har ett stort sortiment med

”älgjaktsmat” inför älgjakten.
Från Karelius och Siljans Chark.

Information om

MedMera i Boa
Den 1/10 ändrade Coop och MedMera sitt medlemsprogram, vilket innebär att
systemet med återbäring för er kunder försvinner. Istället kan man nu som MedMerakund samla poäng som får bytas in mot olika varor via e-kuponger i Coops butiker.
Eftersom Boa inte betraktas som en Coop-butik så saknar vi de tekniska förutsättningar
som krävs för att lösa in dessa nya e-kuponger. Vi i styrelsen fick därför ett ultimatum
av Coop som gick ut på att välja mellan två alternativ.
Det första alternativet skulle innebära att vi stannade kvar som MedMera-anslutna
och där ni kunder kunde fortsätta samla poäng, men att Boa då betalar en avgift på
1,2% på all försäljning till MedMera-kunder. Ni skulle alltså bli tvungna att använda
poängen i någon annan butik, vilket för Boas del innebär att vi skulle bygga upp och
få en skuld till MedMera, utan att det gynnade er — våra egna medlemmar.
Det andra alternativet vi fick var att gå ur medlemsprogrammet och därmed avsluta
MedMera-samarbetet.
Vi i styrelsen beslutade på ett möte att välja det senare alternativet, att arbeta för ett
utträde ur MedMera och hellre att satsa direkt på Boas egna medlemmar.
För MedMera-kunder kommer det att innebära att möjligheterna att samla poäng och
utnyttja rabattkuponger försvinner, det kommer m.a.o. inte längre att vara

möjligt att dra sitt MedMera-kort i Boa.

Vi i styrelsen ser det uppkomna läget som en möjlighet och en startpunkt att istället
utveckla ett medlems- och lojalitetsprogram för Boamedlemmarna . Vi arbetar just
nu med olika idéer och tankar på hur ett medlems- och lojalitetsprogram kan vara
utformat och vad som passar Boas kundkrets bäst.
Då det innebär en del förändring i vårt nuvarande system, bl.a. kassasystemet, så ber
vi om överseende en tid framöver för de följder som förändringarna kan medföra. Vi
hoppas att så snart som möjligt kunna presentera våra idéer och ett koncept för våra
medlemmar.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Sopplunch
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i BOA-BOA
Torsdag 9/10
11.30–14.00
Cowboysoppa
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Bymackens omsättning
september 2014
2013
2014

95 okt
95 okt

21.695 liter
22.025 liter = + 330 liter

2013
2014

Diesel
Diesel

17.928 liter
24.453 liter = + 6.855 liter

Boas omsättning
September 2013 578.952:September 2014 611.749:- = + 32.797:-
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Välkommen!
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BOA-BLADET MED FORSBLADET
Red. Anders Halvarsson.
Tel. 0280-400 78, 070-658 90 33.
E-post: anders_halvarsson@telia.com
Annonser kostar för privatpersoner och företag
(verksamma i Malungsfors)
25 kr för 1/8 sida (60x45 mm).
Föreningar i Malungsfors annonserar gratis.
Bladet kommer onsdag/torsdag varje vecka.
Manus kan lämnas till Anders, Sjödins Väg 3.
Kontant betalning till Anders.
Manusstopp på torsdagen klockan 17.00
veckan innan utgivning

