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TeamPay
En kassa i mobilen

TeamPay är enkel att använda

√ Arbetssätt som attraherar

√ Inbjuder till delaktighet

√ Ökar lönsamhet på smart och rättvist sätt

TeamPay tar hand om ovan personal

√ Förenklar försäljning

√ Säkrar pengahantering

√ Minskar stress och långa köer

TeamPay ger koll på läget

√ Förenklar inköp och förberedelsemoment

√ Ger feedback i realtid

√ Utvärderar - visar förbättringspotential 

BEHOVSANALYS

Har ni rätt 

verktyg för att 

nå era mål?

Öka intäkter och 
ideellt engagemang 

i er förening.
Med TeamPay får ni en mobil kassa-app 
som är lätt att använda, enkel att ta med 
och helt och hållet byggd för att möta 

föreningars unika behov och utmaningar.

MED TEAM BLIR ALLA VINNARE!

Testa gärna 

på teampay.se



   Möjlighet till flera säljstationer

   Ändamålsenliga kassor t ex kiosk, entré, parkering

   Ha portabla kassor bland publik och utanför arena

   Blixtsnabbt öppna fler kassor efter behov

1. Hur vill ni jobba med er försäljning?

   Enklare verktyg för all försäljning

   Självgående introduktion för kassahantering

   Vem som helst ska kunna hoppa in vid behov 

   Kunna se vad deras engagemang ger

1. Vad skulle underlätta för föräldrar att engagera sig?

   Snabbare och bättre Swish betalningar

   Anpassa antalet kassor vid köbildning

   Möta upp köer med portabla kassor

   Möjlighet till förbetalning/-beställning

1. Hur kan ni minska köer och få nöjdare kunder?

   Enkel registrering av försäljning med olika betalsätt  

   Smidiga övergångar mellan pass

   Alla ska kunna starta upp och avsluta en försäljning 

  Som ett stöd för att minska fel

2. Hur vill ni använda era kassor?

   Transparens på all försäljning

   Sammanställning av olika betalsätt

   Tydlig statistik på sålda varor 

   Undvika privata konton för föreningens intäkter

2. Hur kan ni skapa tryggare pengahantering?

   Förenklad koll på topp-/bottensäljande produkter

   Enkel uppföljning vid test av nya erbjudanden

   Snabbt kunna ändra i utbud och pris

   Anpassa utifrån målgrupp

2. Hur kan ni säkra ett attraktivt utbud? 

   Realtidsrapporter och statistik på produktnivå

   Via digitalt dagsavslut

   Med uppföljningsbarhet per event och grupp

   Underlag direkt till kassör

3. Hur vill ni följa upp er försäljning?

   Tillgång till tidigare försäljningsstatistik

   Planering av inköp efter behov

   Automatisk återkoppling till utförarna 

   Bra underlag för fördelning av intäkt efter förtjänst

3. Hur kan ni minska er administration?

   Förenklad bokföring av transaktioner

   Underlag som förenklar fördelning till lagkonton

   Koppla intäkter från försäljning mot inköp

   Ett system för hela föreningen

3. Vad kan underlätta kassörens arbete?

FÖRSÄLJNING ENGAGEMANG INTÄKTER - EKONOMISK KONTROLL  

MED TEAM BLIR ALLA VINNARE!


