Pappa, Mormor, gamle Gottfrid och grannens jaktlag
– ja det är många som fryser in och behöver bra fryspåsar!
Sälj Ölandsplasts omtyckta kvalitetsfryspåsar – Bra förtjänst där upp till 50% går till er!
Ni betalar 35:- till 38:- per förpackning beroende på vilket antal ni beställer per leveranstillfälle.
41,90:- vid 50-99 fp
40,90:- vid 100-299 fp
39,90:- vid 300-599 fp
39,00:- vid 600 fp eller fler.
Ni säljer varje förpackning för 78:-.
Ni tjänar alltså 36,10:- till 39,00:- per såld förpackning. 46,3% till 50% av dessa 78:- går alltså direkt till er!
Snittet för hur många varje person brukar sälja ligger på ca 15 förpackningar.
Några säljexempel:
Ni säljer en mindre sats om 150 förpackningar för 78:-/st = 11 700:betalar 150 x 40,90:- = 6 135:- och behåller er vinst 5 565:- (47,6%)
Ni säljer 300 förpackningar för 78:-/st = 23 400:betalar 300 x 39,90:- = 11 970:- och behåller er vinst 11 430:- (48,9%)
Ni säljer 600 förpackningar för 78:-/st = 46 800:betalar 600 x 39:- = 23 400:- och behåller er vinst 23 400:- (50,0%)

1. Bestäm först hur många förpackningar ni tror är rimligt att sälja.
Lagom brukar vara att räkna med mellan 13 till 16 förpackningar per person.
En klass på ca 20 elever brukar beställa 300 förpackningar. Naturligtvis kan det skilja en hel del
t.ex. när några föräldrar har möjlighet att ta med en kartong till sin arbetsplats.

2. Vilket alternativ vill ni sälja?
Ni har två olika alternativ att välja mellan eller kan ni ta en mix av båda alternativen.
Ett alternativ med 2- och 3-liters fryspåsar och ett alternativ med 2-, 3- och 5-liters fryspåsar.
Vilka kommer ni att sälja till? Är det många i ert område som gillar jakt och fiske? Någon av er kanske till och med känner till
något jaktlag? Då rekommenderar vi er att välja Alternativ 2 som även innehåller 5-liters.
Är det däremot mest mindre hushåll i er omgivning bör ni ta fler av Alternativ 1.

Alternativ 1, Grön (2-lit 100 st, 3-lit 50 st)

Alternativ 2, Blå (2-lit 50 st, 3-lit 50 st, 5-lit 30 st)

En lättsåld förpackning med de mest populära 2 och 3-liters.
Kraftiga fryspåsar som förlänger matens hållbarhet i frysen.
En förpackning som även passar de mindre hushållen.

En förpackning som även innehåller större 5-liters fryspåsar.
Kraftiga fryspåsar som förlänger matens hållbarhet i frysen och
som passar både i jakt- och baktider!

Ni kan som sagt även mixa de båda alternativen. Tänk bara på att det ligger 25 förpackningar i varje kartong. Exempel: Vill ni
totalt sälja 300 fp och det ska vara mest av alternativ 2 kan ni t.ex. välja 125 fp av alternativ 1 och 175 fp av alternavit 2.
Håll er alltså till jämna tjugofem. Minsta totala beställning vi levererar ut är 50 fp.
Har ni tagit upp beställningar i förväg och vill beställa udda antal så löser vi detta.

3. Beställ!
Dags att beställa! Gå in på www.olandsplast.se och klicka på ”För Skolor & Föreningar” och ”Beställ här”.
Här lägger ni in er beställning som levereras inom fem arbetsdagar om ni inte önskat någon särskild leveransvecka.
En orderbekräftelse skickas inom några minuter till din e-postadress.

4. Er leverans kommer!
Ni får ett sms från DHL som ni bekräftar genom att klicka på länken i sms:et och välja någon av de
tider för utkörning som DHL föreslagit. Någon ska då vara på plats och ta emot leveransen.
(Många väljer att skriva leveransadress till någons arbetsplats för att enklare kunna ta emot varorna)

5. Dela ut och börja er försäljning!
Alla som ska sälja får sina förpackningar och kan börja sälja. Tips! Gör en lista över de som ska sälja och notera hur många
förpackningar de hämtat så det blir lättare när de ska redovisa. Bestäm redan nu en dag när alla ska redovisa sin försäljning.
Tänk på att det går mycket lättare om alla förberett sig genom att ha skrivit ner en lista på de personer de tänker sälja till.
Grannar, mammas eller pappas arbetskamrater, jaktlaget osv. Det kan bli rätt många om var och en funderar ett tag och när man
får sina förpackningar går det snabbare att komma igång att sälja.
Ni kan även ta upp beställningar i förväg med hjälp av säljbladet som ni finner under ”material att skriva ut” på vår hemsida.
Där finns även bilder ni kan använda om ni vill använda sociala medier för att sälja.

6. Fakturan betalas och ni behåller er vinst!
När alla redovisat pengarna de sålt för betalar ni fakturan och ni behåller er vinst.
Fakturan skickades samtidigt som era varor till er kontaktpersons adress i ett separat kuvert.
Ni har då hela 30 dagar på er att sälja innan fakturan ska betalas. Skulle någon råka ha förpackningar kvar har ni
rätt att returnera dessa till oss allternativt så kontaktar ni oss om ni istället vill ha längre tid på er att sälja.
Hör då bara av er i god tid så löser vi detta.

