Medlem i

Centrumföreningen
Karlskrona City
Oavsett om du har verksamhet i City eller inte, bersörs du av
hur levande och attraktiv vår stadskärna är. Vem som helst som
vill bidra till en fortsatt positiv utveckling är välkommen som
medlem!
Karlskrona City finns här för er medlemmar och ju mer ni
integrerar med ossdesto mer kan vi göra för er.
Som medlem har du möjlighet att påverka stadens framtid
och utveckling

Kontakt
Telefon: 0708-139311/ 0455-26020
Mail: info@karlskronacity.net/ namn@karlskronacity.net

Karlskrona Centrumförening..
• Kallas officiellt för Karlskrona City och har ett driftbolag som
heter Karlskrona Handel & Service AB
• Är en icke vinstdriven förening som drivs av tre parter:
medlemmar, Kommun och fastighetsägare
• Är utgivare och administrerar Karlskrona Citys presentkort
som endast gäller hos våra medlemmar, lokalt i Karlskrona.
• Intäkter från medlemsavgifter och aktiviteter går oavkortat
tillbaks till nya events, aktiviteter och marknadsföring för
stadskärnan.
• Arrangerar, samordnar och samverkar i ett stort antal evenemang i Centrum som drar besökare till stan. Exempelvis: Påsk i
City för alla barn, Träning & Hälsa i City, Loppis i City, Krogrundan, Din jul i Karlskrona City m.fl.
• Äger och driver det populära Citytåget. Maskotarna Nallen &
Grodan är stolta kollegor till oss.
• Driver krögarföreningen Karlskrona Krogar
• Tillsammans med Karlskrona Kommun, Cityfastighetsägarna
och handeln jobbar för en attraktiv stadskärna med hög
trivselfaktor. Även större frågor tillsammans med Sveriges
Centrumutvecklare och regionala centrumföreningar.

Medlemskapet
För att din verksamhet ska må bra måste staden i sin helhet
må bra, och det gör vi tillsammans. Vi behöver drivna och
engagerade medlemmar som vill vara del av en positiv
utveckling.
Visionen kring medlemskapet är att det ska vara en gynnsam
investering med en tydlig win-win-situation. Förutom ett
stort fokus på samverkan och samhörighet ska även
medlemskapet ge ekonomiska fördelar genom ökade
försäljningssiffror och kompetensutveckling.

Medlemsförmåner
Som medlem i Karlskrona City bidrar du till utvecklingen av
Karlskrona stad. Medlemsförmåner kan ges till varandra och
bidra till att stärka och stötta varandra. Ju fler medlemmar vi
har ju mer kan vi göra tillsammans.
Du får:
• En heltidsanställd som verkar för Karlskronas bästa och
stadskärnans utveckling.
• Nyhetsbrev med aktuell information
• Utbildningar och kompetensföreläsningar utan extra
kostnad eller reducerade priser.
• Du får ta emot Karlskrona City presentkort som omsätter
miljontals kr som stannar lokalt! Fråga oss om aktuella siffror.
• Medverka på våra populära afterworks och medlemsträffar.
Vi bjuder alltid på mat till anmälda.
• Marknadsförs i våra sociala medier
• Möjlighet att delta i våra evenemang
• Möjligjör aktiviteter som sker i City
• Företagsnamn på Citys hemsida samt i utskriftsformat för
presentkortsmottagaren.

Presentkortshantering
Endast Karlskrona Citys medlemmar får ta emot
presentkorten. De omsätter ca 4 - 8 miljoner kronor som
stannar lokalt i Karlskrona och endast hos medlemsföretagen.
Under pandemin har försäljningen ökat markant.

Medlemsförmåner Karlskrona Krogar
För Krogar belägna i Karlskrona som vill verka för ett starkt
och attraktivt krogliv och utbud i Karlskrona.
Som medlem tar du del av samtliga medlemsförmåner, kan
delta i olika krog-evenemang och blir inbjuden till Krögarmöten där vi lyfter gemensamma frågeställningar. Du blir
medlem i en lokal Krögargruppgrupp på
facebook som är ett populärt forum där vi hjälper varandra. Vi
arrangerar även Citys Afterworks och medlemsträffar endast
hos medlemskrogar.
Karlskrona Krogar är ett varumärke som ska vårdas och ges
näring. Samtliga medlemmar ska föregå om goda exempel,
verka för god företagsetik och upprätthålla god ton såväl
internt som externt.

Försäljningsställen:
• Cityhallen, Wachtmeister Galleria
• Hemköp, Åhlenshuset
• Ica Maxi, Amiralen
• Turistbyrån Karlskrona
Vid förfrågningar om större belopp eller köp av presentkort
mot faktura hänvisar vi till vårt kontor på Borgmästaregatan
13. Ring oss på kontoret 0708-139311 eller skicka ett mail till
info@karlskronacity.net för att beställa.
Lista på alla som tar emot presentkorten finner du digitalt och
nedladdningsbart på www.karlskronacity.net
Inlösen av presentkort:
Föreningens presentkort är belagt med en avdragsgill avgift
på 3 %. Ni får 100kr per inlöst kort. 1-2 ggr per år blir ni
fakturerade 3 % på det belopp ni löst in. På fakturan står det
serviceavgift och marknadsföring i samband med presentkort.
Denna faktura är avdragsgill, precis som övriga fakturor du får
från föreningen.
• Bank:
Ni kan lösa in presentkortet i Handelsbanken, Swedbank och
Nordea. Bankerna löser inte in de vars datum förfallit. Banken
skickar oss en specifikation på vilken butik som lämnat
presentkort och på hur mycket. Vi kan på detta sätt säkerställa
att det endast är föreningens medlemmar som tar emot våra
presentkort.
• Faktura
Butiken skickar faktura exvis månadsvis till centrumföreningen på antal presentkort x 100 kr minus 3% av värdet plus
moms. Till fakturan bifogas presentkorten alternativt lämnar
butiken dessa till oss innan fakturan kommer.
Ex) Inlösta presentkort 10st x 100kr = 1000 kr. Avgår marknadsföringsavgift 3% = 30 kr + moms= 7,50 kr TOTALT 37, 50
avräknas från de 1000 kr.

Framsida

Denna manual bör samtliga i butiken ta del av!

Baksida

Hantering av våra presentkort:
• Cityföreningens presentkort finns i 100: - valörer
• Man kan inte byta ett presentkort mot kontanter
• Endast Karlskrona Citys medlemmar får ta emot dom
• Det är upp till varje butik att bestämma huruvida man vill ge
kontanter eller tillgodokvitto då hela beloppet inte används
• Presentkortet måste ha en KCF stämpel för att vara giltigt
• Presentkort där datumet gått ut är INTE giltiga när kunden
vill handla för det
• Butiken klipper av hörnet när de löst in presentkortet

