
SÅ HÄR GÅR DET TILL...

1. 2. 3. 4.

     Med direktförsäljning väljer 
ni ett eller flera av våra paket, 
gör en beställning och när 
produkterna är levererade är 
det bara för er att sälja!
Hoppa till steg 4 för 
dirketförsäljning.

     Ta emot beställningar 
innebär precis som det låter, 
att ni först tar emot beställ-
ningar, får produkterna 
levererade och delar ut dessa. 
Följ steg 2-3.

Oavsett om ni väljer att ta 
emot beställningar eller 
direktförsäljning så behöver 
ni en ansvarig (minst 18år), 
den personen kallar vi 
kontaktperson.

VÄLJ SÄLJMETOD TA EMOT BESTÄLLNINGAR LEVERANS & UTDELNING BESTÄLL ETT PAKET
Skriv ut försäljningsmaterialet
som finns på hemsidan. Med 
produktblad och 
beställningslista i handen kan 
ni börja ta emot beställningar.
Sälj till familjen, grannar, 
släktingar, arbetsplatser, listan 
kan göras låååång.

Vi rekommenderar en 
säljperiod på ca två veckor, så 
att det inte går allt för lång tid 
innan kunderna får sitt godis. 
Detta för att det inte ska gå 
mer än en månad för kunden 
att få sina varor.

Lämna in er beställningsflik 
(längst ner på 
beställningslistan) till 
ansvarig. Kontaktpersonen 
sammanställer gruppens 
beställningar och lägger en 
order på hemsidan.

Leveransen hämtas ut i vald 
butik eller levereras till valfri 
adress. För offert på leverans, 
mejla: 
forening@hemmakvall.se.

Därefter levererar NI ut till 
kunden och tar betalt. 
Insamlade pengar lämnas till 
kontaktpersonen som betalar 
ev. faktura och ni behåller er 
vinst.

Dirketförsäljning, det 
populäraste alternativet!

Med denna metod bestämmer 
ni i förväg hur mycket ni vill 
tjäna in och får dessutom 
bonus! 

Ansvarig gör en beställning på 
ett eller flera paket via faktura.
Efter ca två veckor levereras 
godiset till vald butik eller till 
önskad adress. För offert på 
leverans, mejla:
forening@hemmakvall.se.

Med direktförsäljning behöver 
ni bara besöka er kund en gång 
och slipper sammanställningar. 
Beställ så många paket ni 
behöver och sälj! 

SÄLJTIPS
Det är både roligt och enkelt att tjäna ihop pengar till klassresan eller 
träningslägret genom att sälja smarriga produkter från Hemmakväll! 
 
Samla ihop nära och kära, berätta om era planer om varför ni sparar 
ihop pengar. Använd vårt försäljningmaterial så att den du säljer 
till kan se vad det är för godsaker du erbjuder. Visa att burkarna 
innehåller favoriter såsom Marabou mjölkchoklad, Dumle och 
miniatyrer av både Twix och Snickers!

          Gå in på hemmakvall.se/forening
          och hitta fler säljtips!

SÅ MYCKET TJÄNAR NI FÖR 
VARJE SÅLD PRODUKT

...LYCKA TILL!50kr 30kr 15kr

SÄLJ FÄRDIGA PAKET OCH FÅ BONUS!

Guldpaket, 13.300kr + 4000kr i bonus!

Silverpaket, 9.200kr + 2500kr i bonus!

FÖRENINGS-OCH 
KLASSFÖRSÄLJNING,

Laddat med 100 krLaddat med 150 kr

Har ni frågor om föreningsförsäljnig?
Titta bland våra frågor och svar på hemsidan 
eller mejla till: forening@hemmakvall.se

Läs mer på: Hemmakvall.se/forening


