Gör så här för att komma igång!
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Beställ ert säljpaket på work4dreams.se
Säljpaketet innehåller allt ni behöver för att komma
igång med försäljningen. Det innehåller produktkataloger, beställningslistor och varuprover som ni
får behålla efter er försäljning. Säljpaketet är gratis
och vi bjuder på fraktkostnaden.
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Så här tycker några av våra kunder
“Klassen tyckte om att sälja
era produkter då det både
varit bra, omtyckta och de
mest prisvärda produkter de
kunde erbjuda.”

Leverera - ta betalt - behåll er vinst
Efter försäljningsperiodens slut levererar vi er
beställning inom 7 arbetsdagar helt fraktfritt. Sedan
är det bara att dela ut produkterna och ta betalt av
era kunder. Ni behåller 50% och betalar
resten till Work4Dreams
inom 14 dagar.
FÖRTJÄNST

50%

NI TJÄNAR

50%

gymnasium, Stockholm

“Mycket lättsålda produkter
eftersom de håller så hög
kvalitet. Vi fick mycket positiv
feedback för varorna!”
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miljöanpassade produkter.”
Klass 8F Gränbyskolan, Uppsala

Klass Dm3 Kulturama

Sälj och tjäna pengar
Använd produktkatalogen och varuproverna. I vårt
sortiment finns det något som passar alla. Det gör
försäljningen båda rolig och enkel.

“Lättsålda produkter, som
klassen kommer sälja fler
gånger. Mycket positivt med
Work4Dreams hälso- och

Huddinge IF PO:02/GUL

“Annorlunda och fina
produkter med saker för alla
smaker. Mycket nöjda med
vår försäljning och ser fram
emot en ny försäljning med
nya produkter. Och för laget
har det nu blivit en start till
ett gemensamt mål. TACK!”
Kungsörs BK, F03/04

Kontaktinfo i vcard-format

Industrigatan 14, 821 41 Bollnäs, Tel: 0278-590 890
info@work4dreams.se, www.work4dreams.se

Tjäna pengar till
klassen & laget
Klimatsmarta produkter med bra förtjänst

Tjäna pengar till klassresan eller lägret

Tryggt och lönsamt
Ska ni åka på en klassresa, ett läger
eller planerar ni att göra något annat
roligt? Att sälja våra omtyckta kvalitetsprodukter är ett snabbt och mycket
lönsamt sätt att tjäna pengar. Med vårt
koncept tar ni inga risker, ni betalar
inga fraktavgifter och ni ligger inte ute
med pengar.
NI TJÄNAR

50%

Säljexempel
25 deltagare
Produkterna kostar 80-260 kr, ni
behåller hela 50% av detta. Här följer
några exempel på vad ni tjänar om ni
är 25 deltagare som säljer.

Ni tjänar 15.000 kr
Om alla säljer för 1200 kr

Nöjd-kund-garanti gör det lätt att sälja
Vår ambition är att ni ska ha 100% nöjda kunder. Därför lämnar vi 1
års garanti på våra produkter. Dessutom kan ni erbjuda era kunder
30 dagars bytesrätt och 14 dagars full returrätt på allt de köper.

Försäljningen blir både rolig och lönsam när era kunder känner att
de gör en bra affär och en god gärning genom att handla klimatsmart och stödja er klass eller förening.

Exempel på klimatsmarta produkter som ni säljer:
Fyra biologiskt nedbrytbara
tandborstar i Bambu

Sälj för 120 kr Tjäna 60 kr

Takeaway mugg i bambu

Kraftig shoppingbag i
återvunnen bomull

Sälj för 80 kr

Tjäna 40 kr

3-pack strumpor i
klimatsmart bambu

Handgjorda doftljus i
honungsburk

Sälj för 140 kr Tjäna 70 kr

Damtrosa i miljövänlig
bambu

Glaskupol med
LED-ljusslinga

Sälj för 260 kr Tjäna 130 kr

2-pack pojkboxer i mjuk
bambu

Ni tjänar 20.000 kr
Om alla säljer för 1600 kr

Ni tjänar 30.000 kr
Om alla säljer för 2400 kr

Sälj för 90 kr

Tjäna 45 kr

Sälj för 120 kr Tjäna 60 kr

Sälj för 95 kr

Tjäna 47,50 kr

Sälj för 140 kr Tjäna 70 kr

