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NettButikken
Vi går snart inn i en valgkamp, og det har vist seg at det er en treghet i systemene for bestilling
og kjøp av nødvendig materiell. PP-Akershus ønsker å bidra til at kommunepartiene kan få
rask service når dere trenger utstyr til møter, stands og andre arrangementer.
Vi vil også bidra til at dere skal få varene til lavest mulig pris og har derfor innhentet priser
og forhandlet om tilbud fra VG-trykk i Kongsvinger, AT-profilering på Flisa, Allkopi i Lillestrøm
og Onlineprinters i Tyskland. I tillegg har vi vurdert reelle kostnader ved å trykke en del
trykksaker på egen kopimaskin.
PP-Akershus har ut fra de opplysningene vi har, opprettet en nettbutikk der hvert kommuneparti kan gå inn og bestille de artiklene dere har behov for. Vi har derfor opprettet en nettbutikk
der hvert kommuneparti kan bestille artikler og trykksaker direkte fra nettbutikken og få de
bestilte varene levert i rekordfart (2-3 dager).
I hovedsak gjelder dette trykksaker som brosjyrer og flyers, men også andre artikler vi kan
skaffe, vil bli levert på kortest mulig tid. I tillegg vil vi arbeide med å få fram tilbud på merkede
klær m.m. til en lavest mulig pris. Og når det gjelder klær, arbeider for tiden Kaj Willumsen i
Lillestrøm iherdig med den saken og et tilbud vil sannsynligvis være klart til styremøtet den
23.11.18.
For en del trykksaker vil NettButikken være klar for bruk allerede 15.11.18. Dette dreier seg
først og fremst om trykksaker som vi kan levere fra eget kopiverksted.

Hvordan bruke NettButikken

Ved å gå inn på www.pp-akershus.info og klikke på «Butikk» får dere fram bildet ovenfor. Ved
å klikke videre på «Ekspress», «Foldere» osv. vil dere få fram nye sider som dere kan bestille
produkter fra. La oss f.eks. trykke på «Ekspress». Vi får da fram følgende «bilde»:

PP-Akershus
Tlf. 479 10 758
E-post: post@akershuspensjonistparti.no
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Her kan du lese hva vi mener med Ekspress-levering, hvor lang tid det tar før vi sender varene
fra oss samt at det vil være linker til de forskjellige produktene slik at du kan se på dem før du
eventuelt bestiller dem.
Blar du litt lenger ned på siden vil du f. eks. finne følgende produkt:
Hvis du vet at du vil kjøpe ett
eksemplar av produktet, kan
bare trykke på «Legg i
handlekurven».
Og
følge
anvisningene videre.
Hvis du vil kjøpe flere
eksemplarer, klikker du på
overskriften «Miniprogrammet»
og du får fram neste bilde:

På denne siden er det viktig
at du endrer antallet
eksemplarer du vil ha før
du klikker på merket «Legg
i handlekurven».
Du får nå fram et nytt blått
merke: «Kasse». Ved å
klikke på dette merket vil du
få fram en ny side:
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Denne siden fylles ut med
navn og adressen som
varen skal leveres til, jfr.
bildet.
Dersom du ønsker å
kommentere bestillingen,
gjør du det i
kommentarfeltet.
Når du er ferdig med det
du skal på denne siden,
klikker du på det blå feltet
«Fortsett».
Du får nå fra følgende
ordresammendrag:

Etter å ha merket av for at du godtar betingelsene, kan du klikke på «Foreta bestilling». Du
får nå fram et fullstendig ordresammendrag som du kan skrive ut. Jfr. neste side.
Du er nå ferdig med bestillingen og kan enten klikke deg inn på en annen side, eller du kan
rett og slette lukke hele siden. Ordren din er nå sendt NettButikken.
NettButikken vil bli demonstrert på kommende møte i utvidet fylkesstyremøte 23.11.18, men
det er ingen tingi veien for å bruke den allerede fra 15.11.18 når det gjelder artiklene du
finner under «Ekspress».

Med gode hilsener
Ole Kr. Fiksdal / leder PP-Akershus
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Gjettekonkurranse: Hvor er dette og hvem sitter på toppen?
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