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Medlemsförmåner 2022
HAR DU RÅD ATT INTE VARA MED?
MALMÖ CITYSAMVERKAN – KOSTNADSFRIA FÖRMÅNER FÖR MEDLEMMAR

VÄRDE

1. MALMÖ CITY – Ta emot Malmö City Presentkort inklusive marknadsföringsmaterial.

3 500 SEK

2. MALMÖ CITY – Medverkan i kampanjer/event. Inklusive färdigt marknadsföringsmaterial.

6 000 SEK

3. MALMÖ CITY – Seminarier och utbildningar för medlemmar.
4. MALMÖ CITY – Möjlighet att synas i Malmö Citysamverkans digitala kanaler.
5. MALMÖ CITY – Jul i city – Arrangemang, julbelysning, skyltmaterial, tävlingar samt
visst marknadsföringsmaterial.

15 000 SEK
3 500 SEK
10 000 SEK

6. MALMÖ CITY – Ta del av information om city samt personalerbjudande på vår kommunikationsplattform – Chainels. Här finns t.ex. rekommenderade öppettider, ett stort samlat nätverk, viktig
information, nyheter, kalendarium. Med möjlighet att redigera din verksamhets profil som visas på
Malmö Citys hemsida. Samlade medlemsförmåner och inbjudningar till möten, mingel och events.

8 000 SEK

7. MALMÖ CITY – Medverkan i tävlingarna Årets Butik, Café och Restaurang, inklusive
marknadsföringsmaterial.

3 500 SEK

8. MALMÖ CITY – Möjlighet att nominera anställda till Årets Servicestjärna samt
verksamhetschef till Årets Ledstjärna.

2 500 SEK

9. MALMÖ CITY – Reducerat pris för max 4 gäster på Malmö City Awards.

1 200 SEK

10. MALMÖ CITY – Rådgivning vid ansökan om polistillstånd för t.ex. evenemang.

800 SEK

11. MALMÖ CITY – Mötesrum för max 12 personer, 2 gånger/år i mån av plats. Inkl. fritt Wi-Fi.

6 000 SEK

12. MALMÖ CITY – Möten där ni har möjlighet att påverka citys utveckling och aktiviteter i er zon.

1 000 SEK

SÄKERHET
13. SECURITAS – Kunder som ansluter sig till Securitas City väktare, utöver traditionella besök i butik
så ingår det i vår tjänst en larmknapp. Ordinarie pris från 2 195 kr/månad. Medlemspris från
1 595 kr/månad. Utöver medlemspriset så får nya kunder även en kostnadsfri riskbedömning
av ert brandskydd. Kontakt: andreas.rosenlind@securitas.se

600 SEK

E

SEK

MARKNADSFÖRING & EVENT
14. SYDSVENSKAN OCH LOKALTIDNINGEN – Intresserad av att annonsera i
våra kanaler? Hitta ett skräddarsytt annonspaket som passar just dig genom att kontakta
anna.morin@bonniernews.se

FRÅN 2 500 SEK

15. CREATIVE PEOPLES – En halvdags workshop om företagets sociala medie-strategi. Ordinarie
pris: 50 000 kr. Medlemspris: 20 000 kr. En film anpassad för sociala medier (intervju eller
reklamfilm). Ordinarie pris: 60 000 kr. Medlemspris: 25 000 kr. Kontakt: info@creativepeoples.se

65 000 SEK

16. LOOK MEDIA – Mobilprojicering, visa ditt budskap på fasader och gator.
Medlemspris 3 000 kr/4 h. Ordinarie pris: 6 000 kr. Kontakt: christian@lookmedia.se
17. ADONNEWS – Med denna enkla tjänst skapas annonsen åt dig – och optimerar visningar online
på de populäraste sajterna i Malmö med omnejd – varje dag! Du behöver inte göra någonting mer
än att aktivera annonseringen, ADONnews sköter resten åt dig! Oavsett om du är inom detaljhandeln,
servicesektorn, hotell- eller restaurangbranschen så kan du locka kunder till din verksamhet via de
populäraste sajterna i ditt område. Ordinarie pris från 500 kr per månad. Medlemspris från 250 kr
per månad. Börja här: malmocity.adonnews.com Kontakt:support@adonnews.com

3 000 SEK
FRÅN 250 SEK

18. EXPOCOM Beställ tryckmaterial och Expocom bjuder på lika många till. Gäller format upp till A4,
100–1000 ex. och en beställning per medlem. Fri leverans. Kontakt: fredrik@expocom.se

500 SEK

ÖVRIGA TJÄNSTER
19. SUND RESURS – Individuell coaching. Paket på fem träffar. Ordinarie pris: 15 000 kr. Medlemspris:
9 980 kr. Endast ett erbjudande per person. Boka ett gratis första samtal: helena@sundresurs.se

5 020 SEK

20. WOW KOMMUNIKATION – Visuell hjälp i din verksamhet – Lär dig att se hur en helhet säljer
mer än enstaka styckeprodukter och locka kunden till merköp. WOW kommunikation gör en översyn av
den fasta kommunikationen, skyltfönster, entré, kassaområde samt lokaliserar bra kampanjytor att arbeta
med i din verksamhet. 2 h per lokal + efterarbete med skisser och förslag på förbättringar/ handlings-plan.
Tillgängliga på telefon och mail under förändringens gång och efter antal veckor ingår återbesök för
att följa upp. Ordinarie Pris: 10 000 kr. Medlemspris: 5 000 kr. Kontakt: Helena@wowkommunikation.se

5 000 SEK

21. STARWEB – Snabbare växande e-handel – Väx B2B och B2C med en fullmatad SaaS E-handelsplattform inkl. ett kraftfullt Ekosystem med funktionalitet och automation utöver det vanliga. Starweb finns
alltid vid din sida, coachar och utbildar dig, ger dig tillgång till välrenommerade support samt dedikerade
team inom design och digital strategi. Jobba smartare. Väx snabbare. Prova på en kostnadsfri webbutik
under 30 dagar. Kostnadsfri konsultation för att komma igång och göra rätt val. Kontakt: sales@starweb.se

2 500 SEK

22. UTMANINGARNAS HUS – 25% rabatt vid bokning på Utmaningarnas hus. 259 kr för två timmars
spel, gäller lördagar. Ordinarie pris 345 per person. Gäller ej paket med mat, dryck och konferens.
Kontakt: info@utmaningarnashus.se

86 SEK

23. TEAMTASTIC – 25% rabatt på ordinarie pris vid bokning för 1,5 timmes spel på Teamtastic.
221 kr per person på lördagar. Ordinarie pris 295 kr per person. Gäller ej paket med mat, dryck
eller konferens. Kontakt: joakim@teamtastic.se

84 SEK

24. LOVISA PERSSON, VISUAL MERCHANDISER – Det tar 3 sekunder att uppmärksamma
en potentiell kund på ditt skyltfönster och bilda sig en uppfattning om din verksamhet.
Få hjälp med att utforma ett kommersiellt skyltfönster och öka din försäljning genom
beprövade exponeringstekniker. 20% rabatt på arvodet. www.lovisapersson.com
25. ALTERNATIVA KURIREN – Snabba och smidiga leveranser till företag och privatkunder.
10% rabatt på ordinarie priser, gäller en gång per månad med rabattkod ”ALTKURIREN10”.
Kontakt: info@alternativakuriren.se

FRÅN 300 SEK

FRÅN 9 SEK

