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לכבוד
יו"ר הועד
מזכירי היישובים
שלום רב

הנדון :שיתוף פעולה תנועת המושבים קואופ ישראל

תנועת המושבים וקואופ ישראל משתפים פעולה מתוך תפיסה קואופרטיבית למען חברי המושבים במיזם עסקי.
שיתוף פעולה זה הינו ראשון מסוגו בישראל ומבוסס על עקרונות הקואופרציה של שותפות ,סולידריות וקידום
עסקים קואופרטיבים באמצעות שיתופי פעולה.
זהו שיתוף פעולה עסקי ייחודי בין הצרכנייה במושב לבין אחת מרשתות שיווק המזון הגדולות בישראל
קואופ ישראל מאפשרת לכל צרכנייה להצטרף לשורותיה כזכיין ,הנהנה מכוח הקנייה של רשת קואופ שופ והניסיון
הנצבר בניהול פעילות קמעונית בתחום המזון.
מובן שכאשר כל צרכנייה בכל מושב בארץ תצטרף לקואופרציה קואופ ישראל היא תוכל להציע לחברי המושב
מגוון מוצרים נרחב ,מבצעים ומחירים ברי תחרות עם רשתות המוזלות וכתנאי בלתי מתפשר כחלק משיתוף
פעולה חלק הארי של ההנחה המוצעת למפעיל הצרכנייה יועבר לחבר המושב (הצרכן).
אנו בתנועת המושבים רואים בצרכנייה מרכז הפעילות במושב שותפות זו עם קואופ ישראל מאפשרת לבעל
הצרכנייה לרכוש מזון מהספקים במחירים זולים יותר וע"י כך תאפשר לצרכניות לפעול במושב ולספק את צרכי
הקהילה בתחום הצרכנות וקניית סל מוצרים זול יותר איכותי וקרוב לבית תוך חסכון בהוצאת נסיעה מחוץ למושב.
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עקרונות יסוד להסכם:





קואופ תמתג ותפרסם את הצרכניות במושבים
הצטרפות למיזם מאפשרת למפעיל הצרכנייה להשתייך לרשת בעלת מוניטין בשוק הקמעונות
למידה מנסיון של  06שנה בתחום ניהול נקודות המכירה



קניה של קואופ עומד על מליארד ש"ח בשנה המאפשר לכל צרכנייה ליהנות מיתרון מחירי קניה טובים,
מגוון רחב של מוצרים ובכללם מותג פרטי הכולל מאות מוצרים בבלעדיות



הרחבת מגוון המוצרים ובמחירים כדאיים יותר מאפשרת מתן שירות טוב יותר ללקוח



שיתוף הפעולה מאפשר למפעיל הצרכנייה להשתוות במבצעים והטבות מול הרשתות הגדולות



מכירת מגוון מוצרים נרחב יותר במחירים כדאיים יותר ללקוחות יגרום להגדלת היקף המכירות



ליווי ומתן שירותים מקיפים הנדרשים לתפעול מקצועי ויעיל של הצרכנייה כגון:
מערכות קירור ,הדרכת עובדים ,שווק ופרסום ,יעוץ משפטי ,פיננסי וניהולי ועוד



אספקה ישירה ממרכז הלוגיסטי של קואופ ישראל המאפשרת זמינות כל מגוון המוצרים בכל נקודה
בארץ

יו"ר ועד ומזכיר היישוב ,אני פונה אליכם לנצל את הזדמנות זו ולאפשר ע"י כך לצרכניות במושבים לפעול
ולהציע מחירים הוגנים לקהילה .זהו שרות בסיסי שחייב להתקיים בכל מושב כשרות לכלל הקהילה ובמיוחד
לאוכלוסייה המתבגרת ,שלהם קשה להגיע לעיר הקרובה כדי לרכוש את מוצריהם במחירים הוגנים.
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בימים אלו עשרות צרכניות במושבים נמצאות בשלבים אחרונים לסגירת השותפות עם קואופ.
בימים הקרובים תקבלו פנייה לפגישה עם מנהל הפרויקט אייל עוזון מטעם תנועת המושבים
יחד עם מנהלי קואופ ישראל.
המעוניינים להקדים ולפנות כבר עכשיו מוזמנים לפנות לאייל עוזון -בטלפון 65.-0022306

בבקשה מכם ,להעביר מכתב זה למפעיל הצרכנייה במושב.
להצלחת המיזם ,אנו חייבים את שיתוף הפעולה של מפעיל הצרכנייה.

בברכה,

מאיר צור
מזכ"ל תנועת המושבים
ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

העתקים:
עופר פיינשטיין  -מנכ"ל קו אופ
אייל עוזון – מנהל הפרויקט

