BESTÄLLNINGSLISTA
& SÄLJGUIDE
Hej,

Hur mycket vill ni tjäna?

Vad roligt att du och dina kamrater har valt
Work4Dreams. Nu är det dags att börja sälja.
Läs igenom denna sida samt våra säljtips på
sista sidan så får du många råd om hur du
ökar din försäljning. Beställningslistan
hittar du på nästa uppslag.

Sätt upp ett mål tillsammans inför försäljningen för hur mycket ni ska tjäna. Då vet
du hur mycket du ska sälja för att ni ska nå
ert gemensamma mål. Hos oss tjänar ni hela
50 % på allt ni säljer. Skriv in hur mycket du
ska sälja och hur mycket ni då kommer att
tjäna här nedan.

Lycka till med försäljningen!
NI TJÄNAR
Namn

50%

Lag / Skolklass / Förening

Jag ska sälja för

kr

Vår vinst blir då

kr
Vinsten = Försäljningen x 0,5

Så här går det till
1

Säljpaketet kommer
Er kontaktperson får säljmaterialet som ni
behöver för er försäljning och delar ut det till
alla i gruppen. Säljmaterialet består av:
• Produktkataloger
• Denna beställningslista & säljguide
• Varuprover
• En säljplan med
viktig information
om er försäljning.

2

Nu startar försäljningen
Börja sälja direkt, så att inte någon annan
hinner före. På baksidan av denna broschyr
får du många råd
och säljtips som hjälper dig att få skjuts
på försäljningen.

3

Försäljningen avslutas
Var noga med att rapportera vad du har sålt
till din kontaktperson senast det datum som
står i säljplanen så riskerar du inte att dina
kunder får sen leverans. Kom ihåg att spara
din beställningslista så att du vet vad dina
kunder har beställt.

4

Dags att leverera och ta betalt
Inom 1–5 arbetsdagar skickas produkterna till
din kontaktperson som sedan delas ut till alla
i gruppen. Sedan levererar du och tar betalt
av dina kunder. Pengarna redovisar du i god
tid till din kontaktperson.

Rak- och duschtvål
Vitt LED-vaxljus 10 cm
Vitt LED-vaxljus 15 cm
2 st LED-värmeljus
10 st LED-ljus
2 st vita LED-antikljus
Mönstrat LED-blockljus
LED-belysning
LED-slinga tubbatteri
LED-slinga puckbatteri
ECO-Brush 4-pack
Limefärgad ECO Cup
Grå ECO cup
Svart ECO cup
3-p A5 anteckningsböcker
Grå ECO bag
Naturfärgad ECO bag
Fairtrade pocketbag
Källsorteringskassar
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Vegansk shampootvål
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Rent & fräscht
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Coco lime
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Lingon

6
2-p servetter, vit/natur

5
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3
2-p servetter, svart/natur

2
260:-

1
2-p disktrasor

Namn / Telefon
190:-

Pris

BESTÄLLNINGSLISTA
Linne
Doftljus
Tvål

Meddela din kontaktperson om du behöver fler beställningslistor.
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Totalt antal sålda produkter

Summera “Totalt antal sålda produkter” på raden ovan och rapportra detta till din kontaktperson senast inlämningsdatumet som

3-p svart stl 40/42
3-p svart stl 43/45
3-p svart stl 46/48
3-p vit stl 37/39
3-p vit stl 40/42
3-p vit stl 43/45
3-p vit stl 46/48
3-p svart stl 37/39
3-p svart stl 40/42
3-p svart stl 43/45
3-p svart stl 46/48
Svart stl 37/39
Svart stl 40/42
Svart stl 43/45
Vit damtrosa stl S
Vit damtrosa stl M
Vit damtrosa stl L
Vit damtrosa stl XL
Svart damtrosa stl S
Svart damtrosa stl M
Svart damtrosa stl L
Svart damtrosa stl XL
Svart herrboxer stl S
Svart herrboxer stl M
Svart herrboxer stl L
Svart herrboxer stl XL
Svart herrboxer stl XXL
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står i er säljplan.
Komprstrumpa
Damtrosa
i bambu
Herrboxer
i bambu
Extra erbj.
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Summa alla kunder

Summa per kund (kr)

Ankelsocka

Antal produkter per kund (st)

3-p svart stl 37/39

150:-

Unisexsocka
Totalt
per kund

SÄLJTIPS

1

Starta direkt så att ingen annan
hinner före
Ju snabbare du kommer igång desto
större chans är det att du når dina mål.

2

Var artig och träna på vad du ska
säga
Ett bra tips är att börja med att berätta
vad du heter och att kunderna stödjer
din klass / din förening när de handlar
av dig. Öva gärna innan och börja med
att sälja till personer du känner.

3

4

Säljargument du kan använda
• Kunden stödjer din klass/din före
ning. Berätta om vad ni ska använda
pengarna till, t.ex. en klassresa eller
ett läger.
• Produkterna håller hög kvalitet och
är prisvärda och framför allt klimat
smarta.
• Vi lämnar 1 års garanti på alla
produkter.
• Du levererar alla produkter till din
kund som slipper köa i butiken.
Använd e-mail, sms, blogg,
Facebook & Twitter
Skicka mail och sms till släkt, vänner
och bekanta. Använd din blogg, Facebook, Instagram och andra sociala nätverk för att hitta dina kunder. Be även
dina föräldrar att hjälpa dig genom att
göra inlägg.

5

Gör reklam
Visa att ni säljer klimatsmarta produkter. Sätt upp Work4Dreams affisch
som du kan ladda ned på vår hemsida
på skolans anslagstavla, klubblokalen,
idrottshallen, simhallen, biblioteket,
mataffären, arbetsplatser mm.

6

Sälj till grannar, släkten och familjen
Att ringa runt och besöka grannar,
släktingar och bekanta är ett bra första
steg. Dessutom kan säkert många
hjälpa er med försäljningen genom
att sälja till sina bekanta.

7

Sälj på arbetsplatser
Besök dina föräldrars arbetsplats eller
be dina föräldrar och andra bekanta
att ta med din säljkatalog och beställningslista till sin arbetsplats och sälja
till sina arbetskollegor. Tala om att
de stöder er och vad ni ska göra med
pengarna.

8

Sälj till företag
Många företagare köper julklappar,
sommarpresenter och andra gåvor till
sin personal och sina kunder. Sälj in
våra klimatsmarta produkter, det blir
en bra och mycket omtyckt gåva. Om
företaget beställer för minst 4.000 kr
kan Work4Dreams sända en faktura
med specificerad moms till företaget.

9

Följ upp dina kunder efter leveransen
Ta chansen att tjäna mer pengar
genom att ta kontakt med dina kunder
1–2 veckor efter leveransen och fråga
om de vill köpa fler produkter. Samla
ihop alla efterbeställningar och gör
en kompletterande beställning inom
30 dagar.

10 Det är lättare att sälja till en
tidigare kund
Därför är det smart att planera in en
ny säljomgång framåt i tiden och återkomma till dina kunder som handlade
av dig tidigare.

Industrigatan 14, 821 41 Bollnäs, Tel: 0278-744 468
info@work4dreams.se, www.work4dreams.se

