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Bli med på årets  
påskeaksjon med Circle K

Den 3. og 4. april 2020
er det igjen klart for NAF 
sin påskeaksjon på Circle K!
Forrige aksjon var det 51 lokalavdelinger 
på 81 stasjoner som deltok på aksjons-
dagene. Vi håper enda flere melder sin 
interesse i år. Tilbakemeldingene fra 
både NAF, Circle K og ikke minst fra 
alle besøkende medlemmer og ikke-
medlemmer var veldig gode. Her
ser du et utvalg av tilbakemeldinger 
fra tidligere aksjoner.

Aksjonen er en enestående mulighet til
å styrke omdømmet til NAF og samtidig-
gjøre medlemmer og ikke-medlemmer
oppmerksomme på den enkelte 
lokalavdeling.

Husk også at denne aktiviteten gjelder
som en av de målstyrte oppgavene
man skal gjennomføre i år.



Meld på din avdeling
Vi er 100 % avhengig av lokalavdelingene 
for å få dette til, og håper derfor dere 
kan stille på  fredag 3. april og eller  
lørdag 4. april.

Har du spørsmål kan du sende dette på
epost til anita.baekvang@naf.no
 
Ønsker DIN lokalavdeling å delta i år 
kan du allerede nå ta kontakt med din 
lokale Circle K-stasjon og avtale dag 
og tidspunkt for gjennomføring av ak-
sjon. Vi sender ut epost i løpet av kort 
tid og ønsker tilbakemelding fra dere 
så raskt som mulig.

Materiell og gjennomføring
Fokus for aksjonen er som tidligere år 
trafikksikkerhet, synliggjøre lokalavde-
lingen og vise samarbeidet mellom NAF 
og Circle K. Circle K bidrar med spyler-
væske på alle betjente stasjoner, og 
lokalt kanskje også andre gratis artikler 
og tilbud. NAF sender ut  give-aways 
og brosjyer. 

For å sikre at din avdeling får dette til-
sendt tidsnok er det viktig å overholde 
påmeldingsfristen.

NAF-tilknyttede bilbergere vil bli invitert 
til de Circle K stasjoner som er bemannet 
med frivillige. De kan bruke stasjonen som 
base denne dagen og bistå lokalavdelingen 
dersom det er anledning. Deltakelsen er 
frivillig for bergerne.



naf.no

Mye positiv omtale  
og oppmerksomhet

Meget hyggelig og hjelpsom  
stasjonsbetjening. Alle bilistene 
håpet at en lignende aksjon også 
ville finne sted neste år, da de følte 
at dette var en fin måte å få en liten 
stopp før de nådde påskefjellet.

Vi gjennomførte årets påskeaksjon 
med stort hell. De setter stor pris  
på denne ekstraservicen fra NAF.  
Det ble påfyll av ca. 250 liter  
spylervæske. 

Noen tilbakemeldinger fra tidligere aksjoner:

Vi må betegne det som veldig 
vellykket arrangement. Og må få 
berømme veldig god innsats fra 
stasjonens ansatte. En hadde nok 
ikke klart å dekke arrangementet  
med bare frivillige fra oss i avde-
lingen. Vi fikk markedsført NAF 
på en god måte og mange positive 
tilbakemeldinger fra kunder. Mulig 
dette kan generere til at de som 
ikke var medlemmer vurderer å 
bli medlem. Stasjonsansvarlig var 
veldig imøtekommen med å si at en 
ønsker flere arrangement i samhold 
med oss som lokalavdeling. Så vi 
får håpe vi kan finne på noe kreativt 
sammen i løpet av dette året. 

Mange hyggelige samtaler med både 
medlemmer og ikke-medlemmer. 
Flere lovet å sende innmeldingsskjema. 
Positiv tilbakemelding fra stasjonen 
også, og vi hadde besøk av Circle K
regionsjef under aksjonen. 


