INFORMATION
Klass-, lag- , och föreningsförsäljning

TJÄNA PENGAR
till klassen eller laget!

www.gogrilla.se

tjäna enkla pengar med gogrilla

Så här fungerar det

Vi var först och är störst på Grill och Taco när det gäller klass och föreningsförsäljning

Sälj Med Produktkatalog

Gogrilla är ett svenskt varumärke som grundades 2005. Våra produkter är speciellt framtagna för att tjäna pengar till föreningar,
lag och skolklasser. Så gör som tusentals andra skolklasser, lag och föreningar. Sälj omtyckta produkter som passar alla hem och
tjäna pengar till era mål helt riskfritt

Sortiment Att Sälja: Grillsåser, Senap/Ketchup, Tacokit, Hot Sauce
och olika Grillkassar
1. Enkelt.
Beställ era Produktkataloger kostnadsfritt på gogrilla.se eller via
telefon. Rekommendation är två kataloger per person som ska
sälja. Produktkatalogen visar tydliga bilder och priser på hela
sortimentet. En lista finns med i katalogen där ni skriver upp vad
era kunder har beställt.
2. Roligt.
När ni fått era produktkataloger sätter försäljningsarbetet
igång. Sälj till grannar, vänner, släkt och på arbetsplatser. Ni når
störst framgång om ni sätter upp ett gemensamt mål som alla är
införstådda med, då kommer ni enkelt nå ert mål.

Varför Gogrilla?




Naturliga kvalitetsprodukter utan E-nummer som är
Gluten & Mjölkfria
Populära produkter som passar alla hem
Hög förtjänst (kanske högst av alla)






Välj själva om ni vill sälja Direkt med produkter i hand
eller katalog
Extra BONUS betalas ut efter endast 100 sålda produkter
Fraktfria snabba leveranser
Helt riskfritt

Säljer gruppen tillsammans över 100st produkter börjar även
extra bonus betalas ut. Vi föreslår en säljtid på 20-25 dagar.
3. Riskfritt.
När ni är klara med er försäljning sammanställer ni vad gruppen
totalt har sålt. Beställning av era sålda produkter görs direkt på
gogrilla.se eller via telefon.
Våra produkter finns i lager så räkna med en snabb leverans.
Därefter levererar ni ut produkterna och tar betalt av era kunder.
När ni är klara betalar ni fakturan från Gogrilla och behåller
överskottet som blir er förtjänst.
OBS! Det går också bra att sälja med produkter i hand + Produktkatalog
för att nå bästa möjliga resultat!

produkter och förtjänst
GRILLSÅS

SENAP& KETCHUP

Vi Kom Hela Vägen Till Barcelona!

Försäljningspris:

Försäljningspris:

”Tack vare Gogrillas lättsålda produkter och spelarnas ambitioner kunde vi förverkliga vår drömresa till Barcelona.
Framgångsnyckeln var att hela laget var införstådd med den gemensamma målbilden och att produkterna var så
lättsålda:” MARK JENKINSON, HAMMARBY FOTBOLL

120 KR

120 KR

40 KR + BONUS

40 KR + BONUS

Er förtjänst:

Er förtjänst:

Så här fungerar det

Välj själva hur ni vill sälja Gogrillas produkter
Sälj direkt med produkter i hand
Fördel med att sälja direkt är att kunden får se produkten och kan köpa den direkt.
Sälj med Produktkatalogen
Fördel med Produktkatalogen är: Större sortiment. Lätt att ta med sig katalogen till arbetsplatsen, släkt och vänner.

Ni tar betalt av era kunder direkt när varorna lämnas ut. Vi
föreslår en säljtid på 20-25 dagar.
3. Riskfritt.
Ni behöver INTE ligga ute med pengar när en beställning görs
till Gogrilla. Ni betalar enbart för de förpackningar som blivit
sålda när ni är klara med er försäljning. Gogrilla tar kostnadsfritt
tillbaka eventuellt osålda förpackningar som är oskadda. Ni står
endast för returfrakten. Vi levererar alltid våra produkter fraktfritt inom Sverige vid försäljning av minimum 50st produkter.
Levererade produkter faktureras med en betaltid på 30 dagar.

HOT SAUCE

Försäljningspris:

Försäljningspris:

120 KR

120 KR

40 KR + BONUS

40 KR + BONUS

Er förtjänst:

Sälj Direkt Med Produkter I Hand
Sortiment att Sälja: Grillsåser, Senap/Ketchup och Tacokit.
1. Enkelt.
Beställ era produkter på gogrilla.se eller via telefon. Ni bestämmer själva hur många produkter ni vill sälja. Det går bra att
blanda fritt mellan produkterna Grillsåser, Senap/Ketchup och
Tacokit. Våra produkter finns i lager, så räkna med att få en snabb
leverans.
2. Roligt.
När ni fått er leverans av förpackningar sätter försäljningsarbetet
igång. Sälj till grannar, vänner, släkt och på arbetsplatser.

TACOKIT

GRILLKASSAR & BONUS PÅ BAKSIDAN

Er förtjänst:

GRILLKASSAR & BONUS
GRILLKASSEN

Försäljningspris:

Försäljningspris:

260 KR

260 KR

70 KR + BONUS

70 KR + BONUS

Försäljningspris:

Försäljningspris:

Er förtjänst:

MARINADKASSEN

BURGERKASSEN

Er förtjänst:

260 KR

370 KR

70 KR + BONUS

90 KR + BONUS

LYXKASSEN

Er förtjänst:

Er förtjänst:

Försäljningspris:

370 KR

Er förtjänst:

90 KR + BONUS

MEGAKASSEN

BONUS UTÖVER GRUNDFÖRTJÄNSTEN
 Sälj mer tjäna mer
 Vid en volym på minst 100st sålda

produkter börjar extra bonus betalas ut

 Olika produkter kan blandas helt fritt



ANTAL SÅLDA PRODUKTER
BONUS
0-99
................................ 0 k
100-149 ................................ 500 kr
150-199 ................................ 1000 kr
200-299 ................................ 1500 kr
300-399 ................................ 2500 kr
400+
................................ 3000 kr

Jakobsdalsvägen 13 • 126 53 Hägersten



08-684 398 00

EXEMPEL!
Antal säljare
Antal såser per säljare
Antal kassar per säljare
Er grundförtjänst
Er Bonus
Er Totalvinst



25st
6st
6st
15 000kr
2 500kr
17 500kr

Info@Gogrilla.se

