TJÄNA PENGAR
till klassen eller laget!

INFORMATION
Klass-, lag- , och föreningsförsäljning
www.gogrilla.se

Tjäna pengar enkelt med gogrilla
Gogrilla är ett svenskt varumärke vars produkter är särskilt framtagna för att
tjäna pengar till lag, föreningar och skolklasser.

VARFöR GOGRILLA?
 Kvalitetsprodukter med naturliga råvaror och helt utan E-nummer, gluten och laktos
 Produkter som passar alla hem och har flera användningsområden
 Hög intjäning per produkt
 Snabba leveranser och support 24/7
 Ni väljer själva hur ni vill sälja. Via katalog, direkt till kund eller egen webshop

PRODUKTER &
PRISER

120kr per styck
Er förtjänst 40kr!

 Tre grillsåser i smakerna Original, Vitlök
och Citron

 Komplett tacokit med tacokrydda, tacosås
och tacosalsa

 Tre stycken heta såser för kunden som
gillar hetta.

 Kan med fördel även användas som
smaksättare till t ex. grytor och såser

 Paprikabaserade produkter utan tillsatser

 Innehåller hot sauce piri-piri, habanero
och extreme

 Fina glasflaskor à 100 ml, kommer i snygg
förpackning redo att ges bort

 Naturliga och äkta smaker från
Sydamerika
 Ett kit räcker upp till 45 tacos

 Starka och smakrika såser som inte dödar
smaken
 Fina glasflaskor à 100 ml, kommer i snygg
förpackning redo att ges bort

SÅ HÄR FUNGERAR DET
Ni väljer själva hur ni vill sälja Gogrillas produkter och
alla säljkanaler kan givetvis kombineras

SÄLJ MED PRODUKTKATALOG

SÄLJ MED EGEN LÄNK TILL WEBBSHOP

 Beställ hem produktblad där ni kan skriva
upp vad era kunder beställt.

 Gogrilla skapar en unik länk för ditt lag,
förening eller klass.

 Sätt upp gemensamt mål så kommer ni
kunna fira tillsammans när ni enkelt nått
målet.

 Sälj till alla ni känner oavsett var de bor,
genom att dela er unika länk via sociala
medier eller mail.

 Börja att sälja till alla!

 Flexibel leverans, Ni väljer och vi anpassar.

 Efter 2-3 veckor har ni nått ert mål!

 Ingen produkthantering eller kontanthantering om ni väljer att kunden ska få
varorna direkt till sig.

 När ni är klara med försäljningen skickar ni
ordern med exakt antal era kunder har
beställt. Gogrilla levererar till en adress och
Ni levererar till era kunder, tar betalt och
behåller er vinst direkt
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FRIDASKOLAN KLASS 8

 Fungerar lika bra för lag klasser och
föreningar.
 Tydlig överblick vem som har sålt vad och
ingen kontanthantering.
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Ring gärna eller maila så
hjälper vi till att nå era MÅL!
gogrilla.se/kontakt/
fredrik@gogrilla.se
070 – 358 98 88

Beställningslista
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HOT Sauce
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