Vårt unika samarbete med
Coop Extra och Österås
Centrum, ger pengar till vår
ungdomsverksamhet.
En frispark från vårt kära Österås växer nu Österås Centrum fram.
Där kan du bekvämt kombinera inköpet av snöslunga med julmat och möjligheten
att köra hem både trall till verandan, sill och nypotatis, från samma ställe. För att
nu bara ta ett exempel.
Vi tycker alla tre att det här känns så bra att vi alla tre klubbar inlett ett gemensamt samarbete med Coop Extra och Österås Centrum.
Det här samarbetet ger oss pengar som gör att vi kan utveckla vår fina ungdomsverksamhet ännu mer.
Samarbetet ger oss ett fast bidrag, men har även en rörlig bonus som är baserad
på hur mycket vi fotbollsälskande Hässleholmare handlar för på Coop Extra. Ju
mer du handlar på Coop Extra, desto mer pengar får vi i bonus till ungdomsverksamheten i våra klubbar.

Du som har MedMera-kort.
När du använder ditt MedMera-kort på Coop Extra nästa gång, ska du berätta i
kundtjänst på Coop Extra vilken av klubbarna du stöttar, så blir detta registrerat.

Du som ännu inte skaﬀat MedMera-kort.
Om du ännu inte har ett MedMera-kort så skaffa det direkt. Det kostar
100 kronor, men de pengarna betalar Coop Extra tillbaka till klubben direkt.
MedMera-kortet är i tester utsett till Sveriges förmånligaste kort, läs mer i foldern
om MedMera-kortet så förstår du varför.

Ett samarbete som
engagerar.
Förutom den här unika och mycket förmånliga delen i vårt samarbete så ger
Coop Extra oss möjligheten att tjäna ännu mer pengar genom att våra ungdomar
säljer korv, läsk och kaffe från ett försäljningsstånd med grill som Coop Extra
tillhandahåller på Österås Centrum. Där kan vi även sälja lotter, supportercheckar
och våra supporterprylar.
Det ska märkas på Österås Centrum att vi finns där, vi vet att våra fina ungdomar
i sina klubbfärger engagerar och gör Hässleholmarna glada.
Jörgen Andersson med personal hälsar alla fotbollsälskande Hässleholmare
välkommen till sin fräscha Coop Extra, känd för sin nya delikatessavdelning,
Hässleholms kanske bästa matgata.
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