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Stöd vår förening samtidigt 
som du handlar på 
ICA Nära Skansen

Skansen





Stöd Mörbylångadalens 
Ridsällskap samtidigt  
som du handlar på  
ICA Nära Skansen
Enklare kan det inte bli.

Vi kallar det ”köpbaserad sponsring”, vilket innebär att  
alla köp som föreningens medlemmar gör i butiken,  
ger 1% bonus tillbaka till Mörbylångadalens Ridsällskap.

Allt som behövs är att du har en digital kupong  
och drar ditt ICA-kort vid varje köp.  
Självklart behåller du din personliga bonus.

Alltså bonus till alla, på  

samma köp. Smart eller hur?

Så här fungerar det!
•  ICA Nära Skansen och vår förening 

inleder ett samarbete om köpbaserad 
sponsring.

•  ICA Nära Skansen förser vår förening  
med en digital kupong som laddas  
ner av medlemmarna.

•  I butiken visas den digitala kupongen 
upp i kassan tillsammans med ICA-
kortet vid varje köp. Vid självscanning 
behöver du kontakta personal vid 
utcheckningen.

•   Den digitala kupongen har en streck-
kod som gör att köpet kopplas till vår 
förening.

•  1%* av beloppet som du handlar för  
går tillbaka till vår förening.

Välkommen in i butiken önskar  
ICA Nära Skansen och 
Mörbylångadalens Ridsällskap!

*Eller mellan förening och butik överenskommen procentsats.



Hämta den digitala kupongen:
Genom att skapa en genväg till kupongsidan i din mobils webbläsare har du alltid 

den digitala kupongen ett klick bort!

Skapa en genväg i telefonen till  kupongsidan så här:

Steg 1
Skriv in https://sponsring.ica.se/klubbens namn i webbläsaren

https://sponsring.ica.se/xxxxx IF

Steg 2
Tryck på

Steg 4
Döp genvägen och tryck på ”Lägg till”. Klart! Nu fi nns 
kupongsidan som genväg/”app” på hemskärmen

(Iphone)

(Iphone)

(Android)

xxx =  din klubb s namn 
exempelvis ICA IF

(Android)
Steg 3
Och välj

Lägg till på
hemskärmen

Lägg till på startskärmen

Skansen


