
Jula lanserar kundklubb för företag och föreningar
JulaPro är Julas nya kundklubb för företag och föreningar.

– Den långsiktiga relationen med företag och föreningar är viktig för oss. Med JulaPro tar vi nästa steg och blir en naturlig del
av deras vardag, säger Joachim Frykberg, VD Jula AB.

Jula har sedan tidigare konsumentkundklubben, JulaClub, som nyligen firade 2 miljoner medlemmar. Nu lanseras Julas nya kundklubb,
JulaPro, som vänder sig till företag och föreningar.

– Med JulaPro kommer vi att kunna möta företagens och föreningarnas behov på ett ännu bättre sätt. JulaClub tillsammans med JulaPro
stärker vårt totala erbjudande ytterligare och gör oss än mer attraktiva på våra marknader, säger Joachim Frykberg.

Snabbt, tryggt och enkelt
JulaPro är digitalt och kortlöst. Kunden kan enkelt ansöka om medlemskap, genomföra köp och legitimera sig på webben och i JulaPro-appen.
Dessutom kan kunden följa upp sina köp, vad man handlat, vem som handlat  och när det handlats.

– Vi vet att våra företagskunder vill att det ska vara snabbt, tryggt och enkelt att handla hos oss. Med den nya JulaPro-lösningen hamnar vi
helt rätt i erbjudandet och blir samtidigt mycket konkurrenskraftiga. Den digitala lösningen med appen ger kunden total kontroll. JulaPro
erbjuder en vinn-vinn-situation, dels är det snabbt och enkelt för kunden och dels blir det snabbt och enkelt för våra medarbetare, säger
Joachim Frykberg.

Förmånligt
JulaPro-kunder får 3% rabatt direkt i kassan på alla inköp. JulaPro erbjuder dessutom en bonusstege som utvecklas ju mer kunden köper.
Kunden väljer själv betalsätt, kredit eller kontant.

Den 6 april, i samband med lanseringen av JulaPro, blir det fest i Julas varuhus med kaffe och smörgås samt fina erbjudanden.

För ytterligare frågor:

Joachim Frykberg, VD Jula AB, +46 701-90 29 30, joachim.frykberg@jula.se

Magnus Ljung, Information Manager, +46 703-80 95 70, magnus.ljung@jula.se

Jula AB är ett familjeföretag som ägs av Karl-Johan Blank.

1984 bildades Jula Postorder AB (nuvarande Jula AB) med Karl-Johan Blank som en av delägarna. Jula grundades dock redan 1979, då som
en tillverkningsindustri.

Idag finns huvudkontor och centrallager i Skara, Sverige.

Jula erbjuder kreativa hemmafixare och proffs ett attraktivt sortiment till låga priser via varuhus. Jula har cirka 3000 anställda och totalt 85
varuhus, 46 i Sverige, 27 i Norge och 12 i Polen.

Besök gärna www.jula.com för mer information.


