INFORMATION
Klass-, lag- , och föreningsförsäljning

TJÄNA PENGAR
till klassen eller laget!

www.gogrilla.se

Tjäna enkla pengar med gogrilla
Vi var först och är störst på Grill och Taco när det gäller klass och föreningsförsäljning
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

Varför Gogrilla?




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






Egen webbshop där ni säljer era produkter och får
betalt direkt (ni sprider länken till er egna sida via sociala
medier och mail)
Välj själva om ni vill sälja med katalog eller egen webbshop.
Alternativt både och, vilket är det mest framgångsrika
Extra BONUS betalas ut efter endast 100 sålda produkter
Snabba leveranser

Vi Kom Hela Vägen Till Barcelona!
”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

Så här fungerar det

Välj själva hur ni vill sälja Gogrillas produkter
 Sälj med produktkatalog  Sälj med egen webbshop  Sälj med produktkatalog + egen webbshop

Sälj Med Produktkatalog
1. Enkelt.
Utse kontaktperson som beställer era Produktkataloger kostnadsfritt på gogrilla.se eller via telefon. 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. 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 skickar ni er order med exakt
antal produkter era kunder beställt av er. Ni levererar till kunderna,
tar betalt, och behåller er vinst direkt.
OBS! Det går också bra att sälja med webbshop + Produktkatalog för
att nå bästa möjliga resultat!

Så här fungerar det
Sälj Med Egen länk till Webbshop



Enkelt för er och era kunder
Sälj till alla ni känner oavsett var de bor genom att dela er
unika länk på sociala medier, via messenger eller mail.
 Flexibel leverans, klubben väljer och vi anpassar.
 Ingen produkthantering och ingen kontanthantering om ni
väljer att kunden får leverans direkt till sig.
 Kan kombineras med alla våra andra säljalternativ om
så önskas
Hur fungerar det för klubben säljaren?
 Ni väljer om ni vill att vi gör unika länkar per lag eller om det
räcker med en för klubben
 Ni väljer hur ni vill leverera produkterna, se nedan om de
olika leveransmöjligheterna.



Varje säljare kan sedan själv gå in och skapa sin sida och lägga
med en egen text och bild.
 Nu har varje säljare sin egen länk som de kan sprida
vitt och brett
Hur fungerar order, betalning och leverans ?
Då kunden fått sin länk, väljer de vilka produkter de vill köpa,
betalsätt och hur de ska levereras. Vi anpassar era länkar och
lägger upp de leveranssätt ni önskar. Leverans direkt från 		
Gogrilla, eller att ni levererar direkt till kunden
Redovisning
Redovisningen blir en barnlek för både säljare och administratör.
 Tydlig överblick på all försäljning per lag och individ
 Varje säljare redovisas separat i systemet
 Ingen kontanthantering för säljaren
 Fördelningen mellan förening och Gogrilla sker direkt

Ring gärna oss eller maila så berättar vi mer om hur den här lösningen fungerar
Se exempel på hur en sida kan se ut: www.gogrilla.se/test

produkter och förtjänst
GRILLSÅS

TACOKIT

Försäljningspris:

Försäljningspris:

120 KR

120 KR

40 KR + BONUS

40 KR + BONUS

Er förtjänst:

HOT SAUCE

Er förtjänst:

ALCOGEL

Försäljningspris:

Försäljningspris:

120 KR

100 KR

40 KR + BONUS

30 KR + BONUS

Er förtjänst:

Er förtjänst:

GRILLKASSAR & BONUS PÅ BAKSIDAN

GRILLKASSAR & BONUS
MEGAKASSEN

BURGERKASSEN

Försäljningspris:

370 KR

Försäljningspris:

260 KR

Er förtjänst:

Er förtjänst:

90 KR + BONUS

MARINADKASSEN

70 KR + BONUS

LYXKASSEN

Försäljningspris:

260 KR

Försäljningspris:

370 KR

Er förtjänst:

Er förtjänst:

90 KR + BONUS

70 KR + BONUS

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



www.gogrilla.se

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



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

