NÅGOT FÖR ALLA
SMAKER OCH TILLFÄLLEN
12 OLIKA KORVLÅDOR

SÄSONG

VARDAGSMAT

PÅLÄGG - TILLTUGG

Säsongsutbud av korvar som
inspirerar under alla årstider.

Korvlådor med både näringsrik och
mättande mat till veckans måltider.

Delikatesskorvar som passar utmärkt
både till smörgås och snacks.

”Det gick smidigt med både försäljning
och leverans. Vi tjänade 77 300 kr
inklusive bonus och sponsring av
produkter till våra event.”
Kenneth Larsson, Eslövs BK

Några av de föreningar, lag och
skolor som sålt våra Korvlådor.
Eslöv BK
Höllviken BK P-01
Ystads IF P01
Tångvallaskolan Åk 9
OV Helsingborg HK
DFF Kristianstad F-00

INGA MELLANHÄNDER

STORT UTBUD AV PRODUKTER

Marieholmskorv och WP är två delar av samma företag.
Då vi har egen tillverkning undviker vi onödiga mellanhänder.
Därmed kan vi erbjuda en bra vinst utan att göra påslag
för er slutkund, som får betala samma pris för Korvlådorna
som de skulle gjort för varorna i butik.

Vi erbjuder 12 st olika Korvlådor varje säsong, fyllda med
ett 40-tal olika produkter. Vi har mixat våra traditionella
varor som säljs i butik med ett antal exklusivt tillverkade
korvar just för Korvlådorna.

SVENSKT KÖTT OCH TILLVERKNING I SVERIGE
Marieholmskorv är ett skånskt företag med gedigen
erfarenhet av att tillverka korv och som dessutom lever
på sina traditioner av att göra korv precis som man gjorde
förr, på riktigt, med en process som får ta den tid det behöver.
Allt för att korven skall blir så bra som möjligt.

Rökt ring, korven allt började med. En kallrökt korv med
en alldeles unik frisk och lätt syrlig smak som fortfarande
tillverkas efter Yngve Nilssons originalrecept från 1927.
Vi värnar alltid om bästa kvalitet.
Alla våra produkter är laktos-, gluten- och mjölkfria.

KORVLÅDOR
KORVLÅDORNA SÄLJS EXKLUSIVT AV SVERIGES FÖRENINGAR, LAG OCH SKOLKLASSER

60kr

TJÄNAR NI PER
SÅLD KORVLÅDA

• Bonus på 1000 kr vid minst 300 st sålda Korvlådor.
• Fri kylfrakt vid minst 100 st sålda Korvlådor.

SÅ HÄR ENKELT FUNKAR DET

SÄLJPERIODER 2020

1. BOKA FÖRSÄLJNING

VALBORG

Bestäm er för en säljperiod och leveransvecka
och registrera er bokning online eller per telefon.
Säljmaterial skickas när ni registrerat bokningen.

2. BESTÄLLNING OCH ORDER
Ta upp beställningar av alla ni känner, vänner, släktingar,
grannar och arbetskamrater. Skicka in er order, en till
två veckor innan er leveransvecka, beroende på vilken
säljperiod ni valt.

3. LEVERANS OCH BETALNING
Det är tryggt och utan risk att sälja våra Korvlådor.
Ni betalar först 14 dagar efter leverans och behöver
därmed inte ligga ute med pengar.

Sälj från Sommarens härliga grillinspirerade meny.
• Välj leverans i vecka 17 eller 18
Lämna in er order senast söndag 12/4, kl.16.00

MIDSOMMAR
Sälj från Sommarens härliga grillinspirerade meny.
• Välj leverans i vecka 23 eller 24
Lämna in er order senast söndag 24/5, kl.16.00

JUL
Sälj från Julens goda säsongsmeny.
• Välj leverans i vecka 50 eller 51
Lämna in er order senast söndag 22/11, kl.16.00

KYLFRAKT 495:- vardagar kl.15-20
Fraktfritt vid minst 100 st sålda Korvlådor i Skåne.
Övriga Sverige på förfrågan.

TIPS!

Vi vill leverera era Korvlådor när det passar er bäst.
På så sätt bryter vi inte kylkedjan heller. Vid orderinlämningen, väljer ni en dag och leveranstid då ni
alla är samlade, exempelvis vid en träning. Då hinner
ni både ta emot leveransen samt sortera upp
Korvlådorna till var och en som sedan enkelt tar
med sig dessa hem efter avslutad träning.

BOKA ER PLATS IDAG ONLINE
www.korvlådan.se
ELLER RING OSS 0413-70633
Begränsat antal platser per vecka - boka er plats idag!
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