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SAS EuroBonus partner i Coops nya 
medlemsprogram 
 
Coop och SAS EuroBonus har tecknat ett partneravtal gällande Coops nya 
poängbaserade medlemsprogram som införs 1 juli. Genom avtalet kommer de båda 
medlemsprogrammen att samverka. Coops medlemmar kommer att kunna använda 
sina poäng för att ta del av SAS EuroBonus programmet. Medlemmar i SAS 
EuroBonus kan omvandla sina poäng till Coop-poäng.  

– Vi är mycket glada över vårt partnerskap med SAS EuroBonus som möjliggjorts av 
vårt nya poängbaserade medlemsprogram. Nu får våra medlemmar del av SAS 
EuroBonus unika erbjudanden. De kommer bland annat ha möjlighet att använda 
sina samlade poäng till flygresor med SAS, säger Mikael Ahlqvist, chef Coop 
MedMera medlemsprogram. 
 

– Vi är väldigt entusiastiska över de möjligheter som samarbetet kommer ge både 
våra och Coops medlemmar. Tillsammans har vi flera miljoner medlemmar som nu 
kan ta del av vårt sammanlagda utbud av medlemsförmåner, säger Nils Lindhe, 
Vice President Loyalty på SAS. 

 

1 juli  inför Coop ett nytt poängbaserat program som då ersätter nuvarande 
återbäringsprogram. Det nya medlemsprogrammet ger betydligt bättre förutsättningar för 
Coop till partnerskap med fler företag vars produkter och tjänster är efterfrågade bland 
Coops medlemmar. Med ett partnerskap i det nya medlemsprogrammet kan Coop hjälpa 
till att skapa större hushållsekonomisk nytta. 
 

Coops nya medlemsprogram ger poäng på varor och tjänster som handlas hos Coop och 
de partners som ingår i det nya programmet. Medlemmen kan sedan själv välja att använda 
poängen till varor och tjänster i Coops butiker eller hos partners. I det nya 
medlemsprogrammet ingår även individuella erbjudanden på varor som medlemmen 
brukar köpa i Coops butiker och kan tänkas tycka om, liksom speciella medlemspriser och 
andra unika partnererbjudanden.  
 

Ytterligare information om hur det nya medlemsprogrammet är konstruerat och vilka 
partners som ingår kommer att ges till både medlemmar och media i närmare anslutning till 
att programmet införs den 1 juli. 
 

För ytterligare information: 
För journalister - Coops pressjour, tel: 010-743 13 13 
För kunder - Coop Kundservice, tel: 0771-17 17 77 
För journalister - SAS pressjour, tel: 08 797 29 44 
www.coop.se  

http://www.coop.se/

