
Välkommen till Burgerstore Ambassadör program 

- Är du grym på det du gör och kan inspirera andra? Vi säger: JAA!

Du är en av dem som vi uppskattar som influencer och vi ser gärna att vi tillsammans står för härliga 

matupplevelser. Vi är säkra på att vi tillsammans kan skapa härligt content! 

Vad krävs 

Ambassadören är en person som genuint gillar våra produkter och sättet som vi jobbar. Vi ser alltid 

det som en självklarhet att du testat våra produkter, gillar dem, och har en klar bild av vilka vi är, hur 

vi jobbar och våra värdegrunder.  

Du är du på banan! 

Din roll som ambassadör 

Din målgrupp av följare är viktig för oss, och att den stämmer överens med våra produkter eller 

tjänster. Det skapar en trovärdighet mellan dig och dina följare i relation mot oss – vi vill inte att 

våran relation skall leda till en misstro mot dig eller mot oss – Vi passar för varandra! 

Vad du kan göra 

Du kan komma att vara med på olika lanseringar med oss på sociala medier. Dessa varierar och kan 

innebära bl.a. att stötta oss på sociala medier, dela med dig av dina bästa matupplevelser eller skapa 

din egen rabattkod som du delar med dina vänner och följare.  

Vi kan också tillsammans skapa recept, YT videos, inlägg, giveaways eller kampanjer. För att vi skall 

kunna konvertera potentiella kunder till köp och öka våra gemensamma följarbaser.  

Vårt samarbete baseras på gemensamt intresse och vi ställer inga direkta krav, men vi ser gärna att 

du gör vad du kan, utifrån dina möjligheter, i förhållande till hur vårt samarbete utvecklas.  

Vi kommer överens och sätter nivåen tillsammans

Vi vill att du lär och inspirera utifrån dina kunskaper, erfarenheter och upplevelser. Det vill säga att 
du göra det du redan gör.

Vad handlar det om 

Burgerstore vill inspirera och laga mat, vi vill att våra kunder gör rätt val, köper rätt produkter och lär 

sig uppskatta matlagning i olika nivåer. Vi förutsätter att du står för samma intressen och vi skapar en 

genuin kanal för denna inspiration tillsammans.  

Hur gör vi det 

Vi träffas online eller fysiskt minst varannan månad. Gärna Varje! 

Vi pratar om vad som händer och hur vi gör det bästa vi kan tillsammans, helt förutsättningslöst och 

kommer överens om vi kan göra gemensamma insatser 


