
Försäljning
med Bambusa®

Kvalitet, hållbarhet, resultat.



Vår historia
 

Håvard Gundersen, grundare av sällskapet startade Bambusa  
2016. Hans ide var bara att hjälpa sin dotter och Cheerleading 

Klubben, men upptäckte att här hade det blivit en riktig 
fullträff  som han tänkte andra klubbar också kunde utnyttja till 

att fylla föreningskassan med.

Det var när hans dotter bad Håvard om hjälp, klubben behövde 
stärka sin ekonomi. Genom sin erfarenhet och nätverk, och 
inte minst kärlek till materialet bambus, så skapade Håvard 

produkten Bambusa ankelstrumpor. 

Under 14 dagar hade cheerleading klubben tagit emot 
beställningar och när Håvard fick en slutorder på 5000 paket 

strumpor så fick han chock. 

‘’Det är i detaljerna vi gör den stora skillnaden. 
Vi lägger vår passion i varje tanke och i varje tråd’’



Miljövänliga bambustrumpor av 
högsta kvalitet och komfort

Alla behöver strumpor, men många vandrar runt med 
svettiga, osköna fötter. Bambusas ankelstrumpor och 
klassiska strumpor är skapade för att du ska få uppleva 
sköna fötter – varje dag. 

Våra strumpor är otroligt luftiga och mjuka. De håller 
fötterna torra och luktfria – även på varma dagar. 
Bambusa strumporna är mycket populära vilket gör det 
enkelt för er att genomföra en insamling med god 
förtjänst.

https://www.bambusa.se/bambustrumpor/ankelstrumpor-av-bambu/
https://www.bambusa.se/bambustrumpor/klassiska-strumpor-bambu/


Så enkelt är det.

1. Utdelning färdigpackade påsar

2. Säljperioden pågår 14 dagar

  

3.  Redovisa er försäljning

 



Familjepaketet

Varje säljare får 5 paket strumpor 
(1 påse). Då slipper ni administrera beställningar - 
super enkelt.

ENKLASTE LÖSNINGEN - SÄLJ MED PRODUKTERNA I HANDEN



Påsen innehåller:

2 pkt vita ankelstrumpor (7 par/pkt)
1 pkt svarta ankelstrumpor (7 par/pkt)
2 pkt svarta klassiska strumpor (5 par/pkt)
1 stk broschyr med produktinformation.

Ankelstrumpor, unisex & one-size str 36-44
Klassiska strumpor, unisex & one-size str 38-45

      

Bambusa-strumpor med miljö
och glädje i alla led



Tvättråd

För att skapa extra lång hållbarhet 
rekommenderar vi att man tvättar 
strumporna i 40 grader och hänger 
upp dom i stället för att köra dom i 
torkmaskin. 

Sköljmedel är inte nödvändigt



Miljövänliga Bambusa strumpor av högsta kvalitet och komfort.

Ankelstrumpor, svarta
7 par, 200 kr
One size (strl 36-44), Unisex
Högsta kvalitet bambusviskos

Ankelstrumpor, vita 
7 par, 200 kr
One size (strl 36-44), Unisex
Högsta kvalitet bambusviskos

Klassiska strumpor, svarta
5 par, 200 kr
One size (38-45), Unisex
Högsta kvalitet bambusviskos



Vita Ankelstrumpor av bambu 

Otroligt luftiga och lätta på foten. Förstärkt tå/häl. 
Silikonkudde bakom hälen gör att strumpan sitter 
perfekt utan att glida ner. Du känner skillnaden.

Fördelar
❏ One size (36-44)
❏ 7-pack, 200 kr
❏  Unisex. Kommer i svart och vit färg.
❏ 70% bambu tanboocel, 26% nylon, 4% 

spandex. 
❏ Miljövänlig förpackning – plastfri och 

gjord av återvunnet papper och 
hampasnören.



Fördelar
❏ One size (36-44)
❏ 7-pack, 200 kr
❏  Unisex. Kommer i svart och vit färg.
❏ 70% bambu tanboocel, 26% nylon, 4% 

spandex. 
❏ Miljövänlig förpackning – plastfri och 

gjord av återvunnet papper och 
hampasnören.

Svarta Ankelstrumpor av bambu 

Otroligt luftiga och lätta på foten. Förstärkt tå/häl. 
Silikonkudde bakom hälen gör att strumpan sitter 
perfekt utan att glida ner. Du känner skillnaden.



Svarta Klassiska strumpor av bambu
De klassiska strumporna är stilrena, mjuka och sköna. 
De håller fötterna torra och luktfria -även på varmare dagar. Förstärkt 
tå/häl. 

Fördelar
❏ One size (38-45)
❏ 5-pack, 200 kr
❏ Unisex. Kommer i svart färg.
❏ 70% bambu tanboocel, 26% nylon, 4% 

spandex. 
❏ Miljövänlig förpackning – plastfri och 

gjord av återvunnet papper och 
hampasnören.



Kvalitetsgaranti

Ibland uppstår en kvalitetsbrist även om varje 
strumpa vi producerar går igenom en 
kvalitetskontroll. Vår kvalitetsgaranti är till för att 
ge våra kunder en bra service när fel upptäcks.

Reklamation?  Be kunden att fylla ut vårt 
reklamations-schema på vår hemsida, så ska vi se 
till att kunden får nya strumpor inom några 
dagar.

Bara klicka på länken för att gå till schemat:
http://www.bambusa.se/reklamation

http://www.bambusa.se/reklamation

