Annonsørinnhald

Stort engasjement i lokal kampanje:

Vinnarbutikken er på Lalm
Coop Marked Lalm har
mange gode kundar som
veit å nytte seg av nærbutikken sin. Det har så
langt resultert i at tre av
11 premiar i ”E handla
lokalt”-kampanjen
har
hamna på Lalm.
Butikksjef Roger Øyjordet kan
fortelje om stort engasjement
og etterspurnad etter deltakarkorta som kan resultere i ein
ekstrapremie på handelen din.
Kvar månad vert det trekt ut eit
gåvekort på kr 1500,- frå Coop
Ottadalen. Alle som leverer eit
slikt kort i kassene som er sett
ut er med i trekning av ein ny
bil til bruk i heile 2019.
– Her gjekk det så hardt på
deltakarkorta ei stund at vi
måtte innføre ei beløpsgrense
for å ikkje gå tome med ein
gong, smiler butikksjef Øyjordet og legg til at han er glad
for fokuset som kampanjen set
på lokal handel. Nå blir det
spennande å sjå om ”Fjukenbilen” hamnar på Lalm neste
år, seier Øyjordet.
NY BIL
Hovudpremie i kampanjen er
ein knallorange Citroën C3
Aircross som vinnaren får som
”sin” i heile 2019. Det er ei
viss avgrensing i køyrelengde
og ein lyt koste drivstoff sjølv,
men elles så blir dette særs
rimeleg bilhald seier Helene
Starheimsvik i Fjuken. Saman
med nokre hovudsponsorar og
nær hundre butikkar og andre
verksemder i bygdene i Ottadalen, har lokalavisa drege
i gang kampanjen som starta
ved påskeleite i 2018. Bilen er
levert av Skogen Bil i Vågå.
– Eg er utruleg spent på
kvar denne flotte bilen hamnar
neste år. Vi kjem i alle fall til å
sakne han her på huset seier
Helene og fortel at premien
har vore brukt som firmabil i
Fjuken sidan påske. Bilen er utruleg lettkøyrt, du sit høgt med

Vinnarbutikk: Så langt har tre av totalt 11 premiar vorte trekt ut frå kundar som har handla hjå Roger Øyjordet og dei andre på
Coop Marked Lalm. Nå er butikksjefen spent på om hovudpremien også får adresse på Lalm neste år.
godt oversyn, han er rimeleg i
drift og han har utruleg mykje
ekstrautstyr. – Ryggekameraet
er min favoritt i så måte, noko
eg skal ha også i min neste bil,
det treng eg, skrattar Helene.
40.000 LOKALE HANDLAR
For å vera med i kampanjen
skriv ein namnet sitt på eit deltakarkort og leverer det i ei
av ”postkassene” som er sett
ut. Eit slikt deltakarkort får du
”attpå” ein handel i ei av verksemdene som er med.
– Så langt er nær 30.000 kort
delt ut, men vi har 10.000 til.
Dei blir utkøyrde og delt mellom verksemdene som er med
i dette dugnadsarbeidet nå i
måndadskiftet, seier Helene
Starheimsvik i Fjuken. Vi går

Snart trekking: – Eg er utruleg spent på kvar denne flotte
bilen hamnar neste år. Vi kjem i alle fall til å sakne han her på
huset seier Helene Starheimsvik i Fjuken. Snart skal ho hente
inn deltakarkort for oktober og dele ut siste rest av kort til alle
butikkar og verksemder som er med på lokalhandelsdugnaden
”E handla lokalt” i 2018.

nå inn i oppløpet av kampanjen og ei ekstra travel tid fram
mot jul for mange. Eg håper
sjølvsagt at dette kan vere med
å påvirke folk til å nytte seg av
lokale butikkar og verksemder i
julehandelen, legg ho til.
VIKTIG TILTAK
Vi har eit allsidig næringsliv,
stort utval og mange gode tilbod i Vågå, Lom og Skjåk.
– Dette handlar om mange
arbeidsplassar, om levande
bygder, sosiale møteplassar og
så mykje anna, seier marknadsog kommunikasjonsansvarleg
i Sparebank1 Lom og Skjåk,
Kristin Nygård Lonbakken.
Som lokalbank er det viktig for
oss å støtte opp under engasjement og aktivitetar for store
og små. Denne kampanjen
eller rettare sagt, denne dugnaden, er eit svært viktig tiltak
for å setje fokus på kva vi har
lokalt. Vi har alle eit ansvar for
å bruke kvarandre mest mogleg, seier Lonbakken.
FLEIRE TREKKINGAR
Snart vert eit nytt gavekort
trekt av dei som har levert inn
deltakarkort i oktober månad.
Vidare kjem det fleire overraskingar etter kvart fram mot
trekking av hovudgevinsten
i midten av desember. Fylg
med i lokalavisa di på papir og
nett, bruk lokale butikkar og
lokalt næringsliv, og lever deltakarkort oppmodar Helene i
Fjuken.

– Fleire av verksemdene
og butikkane som er med på
dugnaden er synlege i ein ”E
handla lokalt”-karusell på nettsidene til Fjuken. Her blir aktuelle og lokale tilbod jamnleg
publisert, sjekk det ut, legg ho
til.

okalt

ehandlalokalt.no

Vinnarar så langt
April: Evy Vang frå Skjåk
vann gavekort frå Coop Ottadalen. Ho hadde handla
på Skeimo.
Mai: Kirsten Bråten frå Lalm
vann gavekort frå Coop
Ottadalen, ho hadde handla
på Coop Marked Lalm.
Mari Mona Rindhølen frå
Vågå vann ekstratrekning
med ein flott grill frå Coop
Byggmix Vågå. Ho hadde
handla i same hus, Coop
Mega Vågå.
I samband med Ståk i Skjåk
hadde vi også ei ekstratrekking på eit Fjuken-abonnement. Vinnar vart Arne
Teigum frå Skjåk
Juni: Vi hadde også ein
ekstrapremie i juni, eit
GoPro-kamera som var
gjeve av Power Skjåk. Den
heldige vinnaren var Arild
Olderløkken frå Lalm. Han
hadde handla på Coop
Marked Lalm.
Are Flaten frå Lom vann
gavekort frå Coop Ot-

tadalen. Han hadde handla
hjå Extra i Lom.
Juli: Roger Yngve Larsen frå
Bøverdalen vann gavekort
frå Coop Ottadalen, han
hadde handla på Coop
Marked Bøverdalen.
August: Pål Sandum frå
Lalm vann gavekort frå
Coop Ottadalen. Han hadde handla hjå Coop Marked
Lalm.
September: Anne Marie Nordal frå Lom vann
gavekort frå Coop Ottadalen. Ho hadde handla
hjå Gausdal Landhandleri i
Lom.
Vi hadde også ei ekstratrekning på ein høgtrykksvaskar gjeve av Gausdal
Landhandleri i Lom. Den
heldige vinnaren vart
Torstein Sørhage frå Bismo,
han hadde handla hjå YX i
Bismo.

