Vil I tjene
penge til
holdet?

Meld holdet til U Team. Det eneste I skal gøre, er
at besvare undersøgelser online, så får I penge
til holdet som tak for hver besvarelse.

uteam.dk

Hvad siger
andre hold
om U Team?
uteam.dk

“Vi fik nemt og på kort tid indsamlet penge til holdet via U Team.
Vi aftalte at besvare 2 spørgeskemaer om ugen hver, og på den
måde fik vi hurtigt tjent målsætningen hjem uden at bruge
meget tid på det hver især. Nu har vi sat en ny målsætning - og
det bliver nok ikke den sidste...”
Trine Skovbak, administrator i Sæby HK - 1. og 2. division damer

“Det var lidt svært at få drengene med på idéen, men da de først
så hvor nemt det var, blev de hurtigt aktive. Jeg oprettede holdet
på uteam.dk og tilføjede blot spillerne via email. Når der er en
undersøgelse, der passer en af os, får vi info om det på vores email.
Det er super smart! Jeg har selv brugt et par minutter på at besvare
undersøgelser, når vi har været på bustur til kamp et sted i DK.”
Jeppe Krogh, administrator i FIK - 1. division herre

“Vi meldte os til U Team en dag, og næste dag var vi allerede i
fuld gang med at tjene penge til holdet. U Team var en oplagt
mulighed for os for at få ekstra penge i bødekassen, som
vi bruger til udgifter til tøj, harpiks og selvfølgelig en kæmpe
sæsonafslutningsfest. Den bliver nok lidt større i år...”
Maria Knudsen, spiller i Ajax København - 3. og 4. hold damer

Undersøgelserne handler om forskellige emner, hvor du som forbruger kan få indflydelse ved at sige din mening.
Undersøgelserne kan omhandle alt fra forbrug til TV-serier. Administratoren fastsætter en målsætning, som
holdet gerne vil nå. Når målet er nået, bliver pengene udbetalt. U Team er for alle over 18 år. Hvis et ungdomshold
melder sig til, kan forældre besvare undersøgelserne i stedet for deres børn.

