Framsida:
216x307 mm

Baksida:
216x307 mm

Flik:
59 mm

Hej!
Vad roligt att ni tar betalt med Swish!
Genom att göra det är ni med och bidrar till att
6,7 miljoner människor i Sverige kan betala
enkelt, snabbt och säkert.

Så här använder
ni vårt material

Ni har säkert redan bra koll på hur ni tar betalt
med Swish, men vi tycker inte att ni ska nöja er
där. Eftersom Swish är Sveriges populäraste
mobila betaltjänst* jobbar vi hela tiden på att
förbättra och förenkla både för er och era kunder.
Det är därför ni har fått den här mappen.
Den innehåller material som är superbra att
använda för att enkelt visa kunderna att ni tar
Swish. Det är ett smart sätt att öka
försäljningen på!

Klistermärke 1
Sätt klistermärke 1 på er dörr.
De klistermärken som ligger löst i
mappen och som har klister på
framsidan sätter ni på insidan av
er glasdörr. Placera
klistermärkena 150-180 cm
ovanför golvet.

Klistermärke 1
150-185 cm

Klistermärke 2
Klistermärke 3

Klistermärke 2 & 3
Sätt klistermärke 2 på en vertikal
yta ungefär 100 cm ovanför
golvet. Sätt klistermärke 3 på
elektronik i närheten av kassan.
Var noga med att rikta
klistermärket mot era kunder.

Psst... På sidan till höger ser ni rekommendationer
för hur det här materialet ska användas och på
www.getswish.se/foretag/foretagsmaterial
hittar ni ännu mer material.
Lycka till med försäljningen!

Affisch
Sätt affischen 140-210 cm
ovanför golvet.

/Swish

Affisch

*Sifo 2018

6 mm

6 mm

Flik:
höjd 64 mm

Öka er försäljning
med ett swish!

Klistermärken
Klistermärke 2 – kassa & display

Swish – material för butik

Betala enklare

Klistermärke 3 – elektronik

Betala enklare

Swish – material för butik

Klistermärke 1 – entré & dörr

Öka er försäljning
med ett swish!


Det här kuvertet är till er som tar Swish. Det innehåller material
som ni kan använda för att visa att ni erbjuder Sveriges populäraste*
mobila betalsätt.
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