TJENE PENGER
- til klubben eller klassetur?

20 personer
selger 10 esker
hver med saft
og syltetøy
Fortjeneste
26.300,-

Selg Hervik saft og syltetøy
Vi i Hervik håper det er våre produkter du og dine
velger å selge. Til inntekt for noe som er viktig for
deg. Vi har stor respekt for alle som bidrar til noe
felles, og tror mange vil glede seg til å kjøpe våre
produkter.

Masse bær og kjempegod smak
Saft og syltetøy er forbruksvarer de fleste bruker
daglig, noe som gjør produktene lett salgbare.
Hervik produktene inneholder ikke konserveringsmidler og holder aller høyeste kvalitet. Masse bær
og kjempegod smak.
Eskene er også fine som gaver til andre.

Hervik saft og syltetøy - 6 produkter - eske nr. 1

Eskene kan
blandes for
å oppnå
kvantum og
prisintervall

INNHOLD

PRISER

•
•
•
•
•
•

Fri frakt ved totalkjøp over kr 10.000,-

0,5 l Rips & Solbærsaft
0,5 l Rips & Bringebærsaft
375 g Jordbærsyltetøy
390 g Bringebærsyltetøy
375 g Plommesyltetøy
400 g Ripsgelé

Innpriser			
kr 150,- pr. eske ved totalkjøp under kr 40.000,kr 142,50 pr. eske ved totalkjøp over kr 40.000,Utsalgspris og fortjeneste
Veiledende utsalgspris er kr 220,- pr. eske
Fortjeneste kr 70,- eller 77,50 pr. eske

Hervik saft og syltetøy - 9 produkter - eske nr. 2
Eskene kan
blandes for
å oppnå
kvantum og
prisintervall

INNHOLD

PRISER

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fri frakt ved totalkjøp over kr 10.000,-

0,5 l Solbærsaft
0,5 l Rips & Solbærsaft
0,5 l Rips & Bringebærsaft
0,5 l Bringebærsaft
375 g Jordbærsyltetøy
390 g Bringebærsyltetøy
400 g Tyttebærsyltetøy
400 g Appelsin og gulrotmarmelade
400 g Ripsgelé

Innpriser			
kr 230,- pr. eske ved totalkjøp under kr 40.000,kr 218,50 pr. eske ved totalkjøp over kr 40.000,Utsalgspris og fortjeneste
Veiledende utsalgspris er kr 350,- pr. eske
Fortjeneste kr 120,- eller 131,50 pr. eske

Eksempler på fortjeneste
					

Antall esker 		

Eske nr 1 med 6 produkter		

100			

Fortjeneste
7.000,-

Eske nr 1 med 6 produkter		

300			

23.250,-

Eske nr 2 med 9 produkter		

65			

7.800,-

Eske nr 2 med 9 produkter		

200			

26.300,-

Selge begge esker			

150 av hver		

31.350,-

Spesialpris ved bestilling av minst 500 esker. Ta kontakt!

dugnad.hervik.com

Interessert?
Kontakt oss for spørsmål og evt. avtale om en gratis prøvepakke
- du betaler kun kr 99,- i porto.

Eskene kan blandes for å oppnå
kvantum og prisintervall

Betingelser:
• Alle priser er inkl. mva, pant og er fritt levert
for ordrer over kr 10.000,- samlet til en adresse.
• Vi gir 30 dagers kreditt, slik at dere har tid til
å selge produktene før faktura forfaller.
• Leveringstiden er 3-7 dager om ikke annet er ønsket.
• Vi forbeholder oss retten til å kredittsjekke den som
er betalings- og bestillingsansvarlig.
• Vi tar i retur produkter dere ikke har fått solgt innen 30 dager.
Vi må da fakturere dere for returkostnad.
• Prisen er gjeldende fra januar 2017.

Tips:
Dere kan forhåndsselge eskene ved hjelp av våre bestillingslister
og brosjyrer. Deretter sendes en samlet bestilling til oss.
Eller dere kan bestille ønsket antall esker og selge direkte.

KONTAKTINFORMASJON:

Følg oss på Facebook

dugnad.hervik.com
post@hervik.com
Telefon: 52 75 45 00
Betjent mellom 8 og 15 mandag til fredag.

Rogaland Konservefabrikk AS
Hervikneset 51
5566 Hervik

Vinnarskalle.no

Brosjyremateriell finner dere på dugnad.hervik.com
eller kontakt oss og få det tilsendt.

