Vem har gjort BeMember?
Alwize AB finns i Uppsala. Vi startade på allvar 2016 när vi, efter många år i
svensk och internationell telekomindustri, fick möjlighet att starta med
något helt nytt.
Sedan dess har vi utvecklat mobilappar med tillhörande molntjänster. Vi
har i samarbete med Ljusdals bandyklubb tagit fram en mycket prisvärd
lösning för föreningar. Föreningar kan få en egen app med eget utseende
och samtidigt en professionell hantering av registren och kommunikationen med medlemmar och partners.
I konceptet ingår att vi hanterar föreningens app på Google Play och
Appstore vilket normalt inte är möjligt utan stora kostnader för föreningar.

Vill man inte ha en egen app går det utmärkt att använda BeMemberappen, som har alla funktioner. Den kan också användas i början om man
vill prova konceptet.
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För vem?
Idrottsföreningar, bostadsrättsföreningar,
villaföreningar, … ja, egentligen alla typer av
föreningar som har ett medlemsregister och behov
av att hålla kontakt med medlemmarna.
Alla app-användare behöver inte vara medlemmar.
Har föreningen en utåtriktad verksamhet är appen
en utmärkt ”reklampelare”.
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Så fungerar det …
Registren lagras i en molntjänst. Helt säkert och mycket snabbt åtkomligt
för föreningen on-line.

Medlemmar, partners och alla intresserade använder appen för att följa
föreningen på olika sätt.
Föreningens adminstration kan enkelt rikta relevant information, som
”dags att betala medlemsavgiften”, ”kom på mötet”, ”kom på matchen”,
”glöm inte kvällens träning”, o s v …
Informationen från föreningen och partners kan presenteras i
nyhetsflödet i appen, i nyhetsbrev på mail, som SMS i telefonen och som
push-notiser i appen.
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Under huven…
Alla intresserade kan följa nyhetsflödet i BeMember-appen som
är gratis. Medlemskortet, biljetter, presentkort m m kan betalas
direkt i appen med Swish.

Föreningens administration sköts
av kansliet på PC och/eller av
mobilfunktionärer i BeMemberappen. Registrerade medlemmar
nås med mail, nyhetsbrev, SMS
eller push-notiser i appen
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Vad erbjuds?
Bättre medlemskontakt med alla moderna
kontaktkanaler, nyhetsbrev, mail, SMS,
pushnotiser, nyhetsflöde och chat i appen.
Enkel och snabb hantering av medlemsregister.

Riktade utskick till grupper av användare: t ex
till alla som inte betalt medlemsavgiften ☺ eller
alla som anmält sig till en speciell sändlista.
Self-service, d v s användare kan själva
registrera sig och betala medlemskap,
presentkort, eller vad föreningen erbjuder, med
Swish eller få en automatisk faktura.
2021-04-12

5

Egen app?
BeMember är en app för flera föreningar. App-användarna
kan byta mellan föreningarna när som helst.

Men i erbjudandet ingår att föreningen också kan beställa
en egen app. Alwize hanterar då den på Google Play
respektive Apple Appstore.
Funktionerna är detsamma som i BeMember, men appen
är bara knuten till en förening med föreningens namn på
appen, föreningens logotyp och bilder.
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Spara pengar! 99 SEK/månad!
Hur ser det ut idag? En liten räkneövning, förening med 200 medlemmar

Utskick och nyhetsbrev med snigelpost?
Nyhetsbrev på mail?
Medlemsregister säkert lagrat nånstans?
Arbetstid

+2000 kr/utskick?
+150 kr/månad?
+200 kr/månad?
Beror på? Utskick?

BeMember abonnemang

99 kr/månad

Utskick på mail, pushnotis och bildflöde i appen
Nyhetsbrev på mail
Medlemsregister säkert lagrat: Microsoft/Azure
Arbetstid

Ingår
Ingår
Ingår
Mindre!
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Tjäna pengar!
Partners/Sponsorer
Partners kan ansöka och betala en avgift direkt i appen. Betald
avgift ger partnern möjlighet att publicera information i appens
nyhetsflöde. Hur stor avgiften är bestämmer föreningen.
Medlemmar
Kampanjer/försäljning kan annonseras i nyhetsflödet och
köp/betalning kan göras direkt i appen.
Påminnelser kan riktas till alla som nån gång registrerat sig
Nya medlemmar
Registret kan uppdateras med maillistor och ev. telefonnummer
till personer som kan tänkas intresserade att stötta föreningen
eller bli medlemmar. Mailutskick kan riktas till dem.
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Integritetspolicy
Alwize lagrar inga cookies och samlar inte in och säljer vidare
personuppgifter, användardata eller surf-historik.
Självklart måste vi lagra persondata i registren för att kunna
tillhandahålla föreningen och medlemmarna utlovade
funktioner. MEN, uppgifterna stannar där.
Medlemmarna föreningen har alltid möjlighet att själva
radera sina data och blockera nyhetsbrev och andra utskick
om de tröttnar på att få sådana.
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