SAMARBETE
- nyckeln till allt

V

iktiga ord på dagens arbetsmarknad är nätverka eternt/
internt, teamwork, goda referenser, Gnosjöanda,
bransch- nätverk, cirkulär ekonomi m m. Alla dessa ord relaterar till SAMARBETE, och utan samarbete är det svårt för oss
människor att fungera - på arbetet, hemma och på fritiden.

I världen samarbetar vi i EU, FN, NATO, SIDA, Läkare utan gränser och
flera andra internationella organisationer. Här i Sverige finns vårt fantastiska föreningsliv, och hur många centrala och lokala organisationer som
helst.
De senaste veckorna har vi sett frukten av ett helt nytt samarbete på Orust:
Ett stort antal företag som arbetar med handel och service på Orust har
ingått samarbete i KLUBB ORUST. Man kan tycka att Orust är en liten
kommun men vi har ibland en förmåga att lätt bli bypolitiska i både Ellös,
Henån, Svanesund och Varekil. Byandan är jätteviktig, men också att kunna lyfta blicken för att komma längre och utvecklas ännu mer, tillsammans.
KLUBB ORUST är främst en systemplattform som funnit sedan 2012, och
nu redan i 40 kommuner i Sverige. Klubb Lysekil startade i våras, Klubb
Åmål, Dals-Ed, Götene m fl har funnits i flera år. Varje butik/restaurang har
sin egen kundklubb men är sammankopplade som ett kluster, vilket innebär
att varje butik får sina egna klubbkunder och statistik. Kunden själv väljer i
vilken butik hen vill vara med och där få bonus och erbjudande. Den bonus
som betalas ut till de trogna kunderna ligger avsevärt högre än de stora
kedjornas kickback, vilket gör att kunderna på Orust nu blir rejält belönade
för att de handlar lokalt.
KLUBB ORUST-butikerna kommer att samarbeta kring annonsering och
klubbdagar. De kommer att stötta och lyfta varandra genom själva kundklubbsystemet och genom rekommendationer. Butikerna har egna grupper
och möten på facebook och live. Butikerna i Klubb Orust kommer att
utvecklas genom samarbetet. Och Orustborna får ökade möjligheter till en
levande landsbygd, med ett rikt utbud av handel och fin service.
Vet du någon butik/restaurang som vill vara med? Skicka dem till oss - alla
som vill får vara med. Vet du någon som vill få bonus? Skicka in dem
till närmsta butik så de får börja handla, sin bonusstämpel och såklart sin
personliga KLUBB ORUST-bricka.
Visste du att brickan även fungerar som nyckelförsäkring? Klubb-support hjälper ofta kunderna hitta sina nycklar igen, tack vare att upphittad
klubbnyckelbricka är anmäld och numrerad,
bra va?
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