UHPO InköpsSupport
i samarbete med

KONTAKTPERSONER

SEBASTIAN STRID
Inköpscoach
070-344 26 25
sebastian.strid@uhpo.se

UHPO InköpsSupport är Famnas
samarbetspartner när det gäller
inköpsavtal och inköpsfrågor
Kort om UHPO
UHPO driver inköpssamverkan med
privat vård, skola och omsorg. Famnas
verksamheter har som UHPO medlem
rätt att handla på UHPOs ramavtal och
de avtalsprislistor de har förhandlat
fram på t.ex. förbrukningsmaterial,
profilkläder, profilmaterial, livsmedel,
städmaterial, fastighetsförnödenheter,
inredning, drivmedel, elektronik och
kontorsmaterial.
Famnas medlemsföretag kan
handla på UHPOs förmånliga
avtal
På UHPOs Medlemssidor håller du dig
uppdaterad om pågående kampanjer
och erbjudanden och viktig informa-

tion från UHPO och avtalsleverantörer.
På Mina sidor kan se dina kundnummer hos de avtalsleverantörer du är
ansluten till. Här finns även Avtalsguiden, där du enkelt hittar de leverantörer du har tillgång till samt information
om rabatter, aktuella prislistor och
mycket mer.

JEANETTE NILSSON
Medlemsservice
08-560 324 50
jeanette.nilsson@uhpo.se

UHPO UTBILDNINGSFOND

Riktlinjer för Famna

UHPOs avtal är inte bindande men
Famnas verksamheter rekommenderas
att handla på UHPOs avtal där det
innebär en besparing.

KOM IGÅNG!
Kontakta UHPO för att få tillgång till avtalen och login till UHPOs medlemssidor.
Tel: 08-560 324 50 E-post: info@uhpo.se Hemsida: www.uhpo.se

UHPO har öronmärkt 10
utbildningsdagar för Famnas
medlemmar i UHPO utbildningsfond under 2021!
UHPO InköpsSupport delar ut
gratis utbildningsdagar hos Martin
& Serveras Gastromerit. Läs mer på
www.uhpo.se/utbildningsfonden

UHPO
Utbildningsfond

UHPO InköpsSupport erbjuder inköpsavtal med ett 50-tal storkundsleverantörer inom bland annat förbrukningsmaterial,
kontorsmaterial, dentalprodukter, inredning och drivmedel. Tack vare UHPOs stora inköpsvolymer kan UHPO pressa priserna
och förhandla fram riktigt bra villkor till sina medlemsföretag. Dessutom erbjuder UHPO kvalificerad hjälp till effektivare
inköp och bevakning av prisutvecklingen.
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coffee solutions for more than 50 years

Logga in på medlemssidorna för att läsa mer om avtalen.
Med reservation för förändringar.
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