
EGEN NETTBUTIKK I VIPPS FOR DITT LAG!

Som klubbens samarbeidspartner ønsker vi i Macron å bidra til å forenkle tilgang til
og innkjøp av klubbtekstiler. Vi utvikler stadig våre tjenester med mål om å gjøre 
klubbtekstiler mer tilgjengelig, og forenkle rutiner rundt innkjøp. 

Våre erfaringer med lag- og gruppebestillinger, viser at dette er en meget 
effektivt og lønnsom innkjøpsmetode. Vi lanserer nå en Korona-sikker, enkel 
portal for innkjøp av klubbtekstiler og utstyr. Tilbudet vil av praktiske årsaker 
være tidsbegrenset. Man bestiller og betaler det man har behov for individuelt, 
vi leverer samlet til lagleder. Enkelt, effektivt og sikkert.

Årets fotballsesong er blitt satt på vent som følge av tiltakene mot spredning av 
Korona-smitte. Det åpnes nå gradvis for aktivitet, og mange har behov for supplering 
av kubbtekstiler og personlig utstyr.

EFFEKTIV OG ENKEL LØSNING

Skandisport Nord AS - Sjøgata 23 - 7600 Levanger - Tlf.: 941 66 792 - nord@macron.no - www.macronstore.no 

IDENTITET - FOKUS - TILGJENGELIGHET

 • Det etableres en egen «nettbutikk» i Vipps, som er unik for ditt lag

 • Vi avtaler hvilke produkter som skal være tilgjengelig

 • Lagleder sørger for å dele informasjon om, og adresse til nettbutikken med sine spillere/foreldre

 • Nettbutikken er åpen i inntil 2 uker for bestilling

 • Bestilling og betaling gjøres individuelt i Vipps

 • Man velger vare, størrelse og skriver ønsket navn samt eventuelle initialer eller tall i kommentarfeltet

 • Varene levers samlet til lagleder etter 2-3 uker med alle bestillinger pakket og merket i egne poser

 • Ved lagbestillinger som inkluderer sponsortrykk, må vi få tilsendt logo(er)

 • Eventuell betaling fra lagskasse er selvsagt også mulig

Vi oppfordrer alle lagledere til å sette seg godt inn i disse rutinene, og dele informasjon med sitt lag. 

Ta kontakt på e-post nord@macron.no, eller via telefon 941 66 792.
 

VIKTIG INFO TIL DEG SOM LAGLEDER

Individuell

bestilling og

betaling!

RUTINER


