


JOBBSKOR SOM BRYR SIG – JOBI PÅ 10,2 SEKUNDER:

- Arbetsskor för alla branscher.

- 33 års erfarenhet.

- Skor som håller kropp och fötter glada.

- 27 fot- och skokunniga representanter 
 över hela Sverige.

- Skor som är snälla mot plånbok, miljö 
 och fötter.

- Du handlar på en skovisning eller på jobi.se.

”Hej, vi kommer från Jobi. 
Vill ni titta på jobbskor?” 

Så lät det 1985 när Birgitta och Joacim knackade dörr hos Skånes 
förskolor. Deras vision var, och är än idag, att med personlig  service 
erbjuda unikt bra arbetsskor. Om du jobbar inom vård, skola och 
 omsorg i Sverige, ses vi kanske på någon av årets 30 000 
skovisningar.

FÖR DINA FÖTTERS SKULL 
JOBI har hunnit bli störst i Sverige på försäljning av lättare arbetsskor.
Med våra kunder i fokus, utvecklar vi unika skor som du inte hittar 
hos någon annan. Skor som avlastar och är anpassade för just dina 
fötter, oavsett bransch. Skor som ska hjälpa dig att spara kropp och 
energi, så att du får ork och lust över åt allt annat också.

Hållbart och närproducerat på europeiska fabriker. 
Skorna levereras till dig utan mellanhänder, bra för 
både miljö och plånbok.
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VI VILL TRÄFFA DIG – MISSA INTE SKOVISNINGEN!

”Så nöjd att jag fått 
påtaglig mersmak.”

”Har inte köpt något 
annat märke sedan 
jag började handla 
hos er.”
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Några av säsongens 
NYHETER!

JOBIs recept för hållbar 
kroppshälsa

Förbered och mixa:
- 33 års erfarenhet av kräsna fötter
- modern teknologi
- hållbara val
- material av hög kvalitet
- välrenommerade europeiska fabriker med hög kapacitet
- trendig design
- DINA BEHOV

För bäst resultat, upprepa årligen. 
Arbetsskor är färskvara som förbrukas vid regelbunden användning.

DINA KRAV DRIVER OSS 
Det är viktigt att dina jobbskor avlastar och dämpar. Du ska dessutom 
trivas med designen och de ska vara prisvärda. För att uppfylla dina 
krav, utvecklar vi egna produkter. Den dämpande minnessulan 
Softsole 8.0 är ett bra exempel. 
Sulan ligger i många av skorna 
för att dämpa och faktiskt avlasta 
hela din kropp. JOBIs skor ska 
vara dubbelt så sköna och bidra till 
att DU håller längre!

Magnetsandal 
Art nr 15002
Vit
Pris 698:-

Skechers sneaker
Art nr 31362
Röd
Pris 895:-

JOBI mjuktoffel
Art nr 20340
Multi
Pris 749:-

Hikingsko 
Art nr 17211
Lejongul
Pris 789:-

”De håller länge - både 
fötterna och skorna!”

NYFIKEN PÅ FLER? PÅ ER SKOVISNING KAN DU SE 
OCH PROVA SÄSONGENS ALLA MODELLER.



På er skovisning ser du hela sortimentet och får hjälp att 
prova ut skor som passar just din fot och arbetsmiljö.
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Ett möte som gör skillnad
Klockan är 7.43 och är Helen är på väg ut till sina första kunder.
Idag kommer hon att hjälpa personal på fem olika arbetsplatser att 
prova ut bra jobbskor.

Vanligaste frågorna som hon får är:
”Jag har jätteont i häl/knä/rygg? Vilka skor ska jag ha?”
”Vilka skor är bäst på våra hårda golv?”
”Kan man byta om skorna inte passar?”
”Finns denna i storlek 42?”

Helen är en av Jobis 27 representanter som alla brinner för att göra 
ditt liv lite lättare, friskare, kanske smärtfriare och roligare, med 
 riktigt bra skor på fötterna. 

ATT HANDLA PÅ SKOVISNING

1. Anmäl intresse för en kostnadsfri 
 skovisning på jobi.se.

2. Vi ringer upp för att hitta en dag och 
 tid som passar er bra.

3. Meddela kollegorna om att vi kommer.

4. När vi kommer: 
 spana in sortimentet och få hjälp att 
 prova ut dina nya skor.

5. Skorna levereras till jobbet – bra för 
 miljön och smidigt för dig.

PÅ JOBI.SE HITTAR DU KÖPVILLKOR OCH INTEGRITETSPOLICY. 
DÄR ANMÄLER DU DIG OCKSÅ TILL VÅRT NYHETSBREV, OM DU VILL 

HA FÖRTUR TILL REOR OCH ANNAT SOM ÄR VIP.

Mobil  0765 264 XXX

Kontor

JOBI Footright AB 

Box 222 93 

250 25 HELSINGBORG 

Tel 042 22 00 60

www.jobi.se

Helen Hansson

DU HAR PROVAT

Artikel nr:

Storlek:

Färg:

Kund nr:

”Bra service att kunna prova 
på sin arbetsplats!”

”Jag vet att man kan skicka 
efter själv också, men just att få 
hjälp att prova är ju toppen.”

”Alltid trevlig försäljare som 
svarar på frågor och har 
kännedom om skorna när hon 
ofta använt dem själv.”

”Jättebra att få den hjälp 
man behöver.”



JOBI.SE – NÄRA DIG, ALLTID.

Bestäm själv om du vill ha smidig leverans till jobbet, 
eller till närmsta Postnord utlämningsställe.

JOBI Footright AB

Porfyrgatan 2, 254 68 Helsingborg

042-22 00 60, www.jobi.se

JOBI–Jobbskor som bryr sig

jobijobbskor

Inspiration, goda råd och koll på sortimentet är så nära som i din 
mobil. Där kan du shoppa när du vill. 
 På sajten hittar du också köpvillkor och integritetspolicyn. 
 Och du, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, får du förtur till 
reor och annat VIP. Välkommen in!


