Personalstiftelsen PostNord Plus erbjuder

Bli vår samarbetspartner
Personalstiftelsen PostNord Plus
Vi har i uppdrag från PostNord AB att skapa en attraktiv fritidsverksamhet inom
områdena semester och rekreation, idrott och motion samt kultur och upplevelser åt
PostNords anställda. PostNord arbetar aktivt för att ha friska och engagerade medarbetare. Genom vår verksamhet ökar PostNord sin attraktivitet som arbetsgivare
och vårt uppdrag bidrar till hälsa, ökad trivsel och gemenskap bland PostNords
anställda.
Postnordplus.com
Vår webbplats är navet för kommunikationen med PostNords anställda och seniorer.
För att möta besökarnas behov och förväntningar tillhandahåller vi en responsiv
plattform som samlar erbjudanden, sociala aktiviteter och redaktionellt material på
ett attraktivt och modernt sätt och som kan nås från valfri enhet dygnet runt. Våra
nyhetsbrev kompletterar vår webbplats och har hög läs- och klickfrekvens. Vi
arbetar aktivt i sociala kanaler som Facebook, Instagram och Vimeo.
Fler kanaler
Det personliga mötet med PostNord-anställda och seniorer är viktigt för oss. Vi finns
ofta på plats på fritidsföreningarnas större sammankomster och arrangerar även
egna events. Varje år träffar vi flera tusen anställda när vi besöker PostNords
arbetsplatser och berättar om vår verksamhet. Våra interna kontakter inom
koncernen hjälper oss också att nå ut med vårt utbud till så många som möjligt.
Bli vår samarbetspartner
Vi är en stiftelse med upplevelsefokus baserad på nytänkande och kan erbjuda ett
attraktivt samarbete – kanske av ett lite annorlunda slag med möjligheter till olika
typer av exponering i våra kanaler och medverkan på våra events. Vi erbjuder fyra
vägar för dig som vill samarbeta med oss:
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Huvudpartner

Besök gärna postnordplus.com för att se hur vi samarbetar med våra partners. Se
även vår produktspecifikation för exempel på placering och utformning.
Har du frågor eller vill diskutera ett samarbete? Välkommen att höra av dig till VD
Eva Kristiansson på tel. 010-436 37 75 eller eva.m.kristiansson@postnord.com.

