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NÖDINGE. Nytt namn 
och nyrenoverad butik.

I övrigt förblir det 
mesta sig likt hos 
Håkan Tidstrand och 
Claes Gustafsson på 
Ale Torg.

– Ett naturligt steg 
i utvecklingen där 
kunderna kommer att 
erbjudas ett ännu bre-
dare sortiment och 
bättre kampanjpriser, 
säger sporthandlar-
duon till lokaltidningen 
apropå det faktum att 
Sportringen blir Team 
Sportia.

Februari blir en ombyggna-
dens månad då sportbutiken 
på Ale Torg byter skepnad, 
från Sportringen till Team 
Sportia.

– Det har varit jobb dygnet 
runt den senaste tiden, det 
är mycket som ska plane-
ras. Ombyggnaden kommer 
att ske i olika faser och kun-
derna lär säkerligen uppfatta 
det som lite rörigt emellanåt. 
Det är emellertid oundvikligt 
då hela butiken ska blåsas ut 
och genomgå en helrenove-
ring, säger Claes Gustafsson 
och fortsätter:

– Går allt som planerat 
kommer vi att ha nyinvig-
ning torsdagen den 24 febru-

ari. Ett par dagar dessförin-
nan kommer butiken att hålla 
stängt.

Sportringen öppnade på 
Ale Torg i augusti 2005. Bu-
tiken har haft en positiv ut-
vecklingskurva och namnby-
tet sker som en följd av det.

– Sportringen var perfekt 
för oss när vi startade, men nu 
är vi mogna att ta nästa steg. 
Det finns tre kedjor som leder 
utvecklingen i den här bran-
schen och Team Sportia är 
en av dem. När vår butik är 
omskyltad och klar har Team 
Sportia totalt 122 butiker i 
landet, förklarar Håkan Tid-
strand.

Ägarförhållandet och per-
sonalen förblir densamma 
som tidigare. Någon större 
skillnad i sortimentet är heller 
inte att vänta enligt Håkan.

– Vi kommer att ha kvar 
vår valfrihet vad det gäller de 
varugrupper vi vill fokusera 
på. Här är lyhördheten gen-
temot kunderna extremt vik-
tigt. Det som är ett stort plus, 
och det kunderna förhopp-
ningsvis kommer att märka, 
är att vi får in ett ännu bre-
dare sortiment på speciali-
drotterna. Med Team Spor-
tia i ryggen får vi tillgång till 
märken och produkter vi inte 
haft tidigare.

I samband med renove-

ringen utökas säljytan och ett 
led i utvecklingen blir också 
att ytterligare förbättra servi-
cen för idrottsklubbarna.

– Vi servar idag ett tiotal 
föreningar i Göta älvdalen. 
Nu skapar vi en särskild yta 
där klubbarnas representan-
ter ska kunna få bästa tänk-
bara hjälp. Det är en viktig 
kundgrupp som vi vill värna, 
säger Claes Gustafsson.

Håkan Tidstrand och 

Claes Gustafsson tycker att 
övergången från Sportringen 
till Team Sportia känns inspi-
rerande och hoppas att kon-
ceptet ska tilltala alla trogna 
kunder som finns på hem-
maplan.

– Vi hade aldrig gjort detta 
om vi inte hade haft en fast 
övertygelse om att detta är 
helt rätt väg att gå. Samarbe-
tet med övriga Team Sportia-
butiker i Västsverige är något 

som vi kommer att dra nytta 
av och som kommer kunder-
na till gagn i form av bra kam-
panjvaror. Team Sportia har 
dessutom en särskild kund-
klubb, Sportklubben, som 
idag har 500 000 medlemmar. 
Dessa medlemmar får regel-
bundna erbjudanden och en 
form av återbäring på alla sina 
inköp, avslöjar Håkan Tids-
trand.

– En fördel är också att 

varor eller presentkort som 
köps i en Team Sportia-butik 
på annan ort kan bytas in hos 
oss. Slutligen vill vi poängtera 
att tidigare presentkort, med 
vår Sportringen-signatur, 
inte upphör att gälla bara för 
att vi byter tillhörighet.

Ett naturligt steg i utvecklingent steg i utvecklingen
– Sportringen blir Team Sportia

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Håkan Tidstrand och Claes Gustafsson ser med tillförsikt fram emot den förändring som väntar när Sportringen på Ale Torg 
blir Team Sportia. Nyinvigningen planeras till den 24 februari.
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HÖ 
I STORPACK 
CA 110 LITER 

HIRSKOLVAR 

LAMMSNITTAR
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Zoonet.se Ale
Ale Torg 14, Nödinge 0303-22 90 60 • ale@zoonet.se

Öppet: 
Vardagar 10-19 
Lördagar 10-15 
Söndagar 11-15

Zoonet.se Uddevalla
Göteborgsvägen 18 (vid ICA Kvantum) • 0522-22 90 60 • uddevalla@zoonet.se

Köp 8-15 kg valfri 
kattmat och du får köpa 

för 99:-
Everclean 10 kg 
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Köp 12-20 kg valfri
säck hundfoder så 
Bjuder vi på 
valfritt hundtugg 
& Godis för 75:-
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30:-
/KG

TAG 3 
BETALA 
FÖR 2  

1950
/KG

NYHET! VALFRI PLATY 
ELLER SVÄRD-
BÄRARE 15:-

75:-

4ST VALFRIA 
AKVARIEVÄXTER 

100:-

STARSNACKS  
HELA SORTIMENT 
ÖVER 50 SORTER 

HUNDKEX

Gäller alla 
sorter!

/HG390

GRISKNORRAR
&  OXÖRON  

/ST5:-
BRAVO 
VRIDET TUGG 
25 CM FLERA SMAKER. 

TAG 3 
   FÖR 30:-

VALFRITT 
ESPREE 
SCHAMPO 

99:-
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OSTER SKÄR 
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75:-
I RABATT 
PÅ VALFRITT 

SKÄR!

198:-
GLUCOSAMIN 
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Ge din hund ett 
aktivare liv!
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