NÅGOT FÖR ALLA
SMAKER OCH TILLFÄLLEN
12 OLIKA KORVLÅDOR

SÄSONG - JUL

VARDAGSMAT

PÅLÄGG - TILLTUGG

Ett säsongsutbud av korvar som ger
inspiration till härlig matlagning under vintern.
Vi erbjuder allt i från klassisk prinskorv,
rökt på alspån, till julbordets traditionellt
kryddade och matiga korvar gjorda på
hög kötthalt.

För att underlätta matlagningen i
vardagen så har vi komponerat några
Korvlådor som ger utrymme för både
näringsrik och mättande mat till
veckans måltider.

Våra delikatesskorvar passar utmärkt
både på smörgåsen och som snacks.
Klassikern Blomman, en så kallad
”prickig korv” ligger fint på frukostmackan och våra ölkorvar ger bra
kryddning då det är dags att duka
upp till fredagsmyset.

”Vi var mycket nöjda med både produkter
och leverans. Klubben sålde totalt 937st
Korvlådor och tjänade 57 220kr enkelt
och bra. Detta kommer vi definitivt att göra igen”.
Patrik Fridh, 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

VÅR TILLVERKARE OCH PRODUKTER
Marieholmskorv är ett 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.
Vi värnar alltid om bästa kvalitet. Därför har alla våra produkter hög kötthalt av svenskt kött
och är tillverkade i Sverige av ett företag som har gjort korv sedan 1927. För att få riktigt
mustiga korvar så röks dom alla traditionellt på en blandning av äkta bok- och alspån.
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• Laktos-, Gluten- och Mjölkfritt
• Hög kötthalt 76-98%
• Äkta spånrökt

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 2016

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 två veckor
innan er valda leveransvecka.

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 16 eller 17
Lämna in er order senast måndag 11/4 - kl.22.00.

Midsommar
Sälj från Sommarens härliga grillinspirerade meny.
• Välj leverans i vecka 23.
Lämna in er order senast måndag 30/5 - kl.22.00.

• Välj leverans i vecka 24 eller 25.
Lämna in er order senast måndag 6/6 - kl.22.00.

Julen
Sälj från Julens goda säsongsmeny.
• Välj leverans vecka 50 eller 51.
Lämna in er order senast måndag 28/11 - kl.22.00.

Kylfrakt 495:- vardagar kl.15-20
Eller fraktfritt vid minst 100 st sålda Korvlådor i Skåne.
Övriga Sverige på förfrågan.
För att underlätta för er och för att inte bryta kylkedjan
levererar vi era Korvlådor när det passar er bäst.
Ange önskemål om dag/tid när ni lämnar in er order.
TIPS: Välj en dag/tid där ni alla är samlade exempelvis
vid en träning. Sätt en leveranstid under träningen så
hinner ni lagom att ta emot leveransen och sortera upp
lådorna till var och en som sedan enkelt tar med sig
dessa hem efter avslutad träning.

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

Först ut var vår dröm om en egen Knackwurst, WP’n. Nu är vi
i gång med nästa dröm, Korvlådan. Vi erbjuder föreningar och
skolor ett enkelt koncept med bra förtjänst. I utbudet finns
specialtillverkade produkter som endast kan köpas genom
WP:s Korvlådor, mixat med produkter som även finns i butik.
Smaklig spis!
Winther & Persson

KORVLÅDOR
W P K n a c k w u r s t , B r u k s g a t a n 1 4 , 2 4 1 7 1 M a r i e h o l m , Te l : 0 4 1 3 - 7 0 6 3 3 M a i l : i n f o @ w p k n a c k w u r s t . s e

