
Planera för försäljning med succé

Varför säljer vi strumpor Berätta/informera om målet med försäljningen.

Samarbete med Bambusa Marknadsför samarbete, när ni startar er försäljning osv.

Försäljningsansvarig Finn en frivillig förälder, tränare från varje lag som vill
genomföra och strukturera försäljningen laget.

Inför försäljningsstart Använd gärna mallarna nedan för att informera i god tid att
vi ingått samarbete och hur försäljningen går till från start
till mål.

Sälj Fråga familj, vänner och nära nätverk om de vill stötta
klubben/dig.

En säljkanal med succe Din arbetsplats/dina föräldrars arbetsplats kan vara en
riktigt bra säljkanal.

Tidigare kunder Sälj till tidigare kunder - många vill köpa igen när de redan
har provat produkterna.

Tävling Ordna en intern säljtävling - Vem säljer flest paket?



Checklista försäljningsansvarig

❏ Hämta upp kartongerna med Bambusa-strumpor till sitt lag på avtalad plats och tid hos
förening/klubben.

❏ Dela ut Bambusa-påsarna till varje spelare/medlem i sitt lag och anteckna detta på sin lista.

❏ Informera till säljarna i laget om, att strumporna skall säljas för 200 kr/paket och att
försäljningsperioden är 14 dagar.

❏ Efter 14 dagar redovisar varje säljare sin betalning.

❏ Mottagen betalning från säljare noteras på listan. När alla i laget har betalt överförs
exempelvis det totala beloppet till föreningen via swish.

❏ Retur - Notera antal paket som säljare inte fått sålt. Strumpor som går i retur lämnas tillbaka
till föreningen tillsammans med ifylld lista..



Praktisk info, betalning

Faktura, 45 dagar Inom 45 dagar skall försäljningen vara avslutad och
fakturan betald.

Retur Osålda paket returneras till Bambusa AB innan fakturan
förfaller till betalning. När returen är tillbaka till oss skickar
vi en kreditfaktura. Beloppet på kreditfakturan dras av från
orginal fakturan innan förfallodatum.

Sponsorbidrag Sponsorbeloppet avser 40 kr/sålt paket som
föreningen/klubben erhåller genom utställd faktura till
Bambusa AB med överenskomna fakturavillkor 30 dagar
efter avslutad försäljning.

Varmt välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar,

✓ E-post: post@bambusa.se  ✓ Tlf: 08-721 70 70



Exempel intern kommunikation - Nytt samarbete med Bambusa

Nytt sponsorsamarbete med Bambusa

Vi har ingått ett sponsorsamarbete med Bambusa.
Sedan 2017 har Bambusa-gruppen i Norge och Sverige hjälpt omkring 2500 idrottsklubbar och
föreningar med 100 miljoner kronor i vinst för barn och ungdomar genom försäljning av
miljövänliga Bambusa-produkter.

Detta kommer ge oss som förening (exempel 200 000 kr/år.) Avtalet är på ett år.

Det vi som medlemmar behöver göra är att sälja 5 pkt strumpor på hösten och 5 pkt på våren per
hushåll. Jag bifogar en fil där ni kan se hur strumporna ser ut.

Varje lag utser en ansvarig som kommer hålla i försäljningen för ert lag. Ni kommer få mer info från
dem om när ni kan hämta strumporna och hur betalningen skall gå till. Försäljningsstart
xx-xx-xxxx

TACK FÖR ERT STÖD - DIN INSATS GÖR SKILLNAD FÖR FÖRENINGEN

‘’Vi ser att det är en väldigt liten insats
som krävs från oss för att få ett så stort

belopp. Vi kommer behöva medel för
inredning av klubbstugan och nu vill vi ha
det bästa, möjliga - eller hur? Nu gör vi

detta tillsammans!’’ - Tanja Wiesner
HÖNÖ IS.



Intern kommunikation - Nytt samarbete med Bambusa

Strumpförsäljning Bambusa - Vi gör det tillsammans!
Nu startar vi vår föreningsförsäljning av Bambusa strumpor.

Det vi som medlemmar behöver göra är att sälja 5 pkt strumpor á 200 kr/paket.
Höst Försäljningen består av 3 pkt korta strumpor samt 2 pkt höga strumpor.
Fråga familj, vänner och nära nätverk om de vill stötta klubben/dig.

Utdelning av strumporna sker xx-xx-xxxx
Om man inte har möjlighet att hämta på angivet datum kan du höra av dig till xxxxx

Betalning av era försäljningar sker till xxxx via swish Nr xxxxxxxxx

Deadline för er försäljning samt betalning är xxxxxxx.
Föreningen kommer även lägga ut blänkare på hemsidan samt på vår fb-sida.

TACK FÖR ERT STÖD - DIN INSATS  GÖR SKILLNAD FÖR FÖRENINGEN

Miljövänliga bambustrumpor av högsta
kvalitet och komfort.

BAMBUSAS strumpor är baserade på Tanboocel®,tillverkad av
ekologiskt odlad bambu.Tanboocel® ger en silkesmjuk känsla
mot huden och transporterar fukt bättre än bomull.
Produkterna är certifierade av Oeko-Tex – för din trygghet och hälsa.



Intern kommunikation - Nytt samarbete md Bambusa

Säljtips!

Hur ni presenterar produkterna:
- Berätta vad ni samlar pengar till och fråga om personen har lust att stödja ert projekt
- Handla miljövänligt - ekologiskt odlad bambu och återvunnet packmaterial utan plast
- Prova strumporna själv, så du kan berätta från egen erfarenhet
- Låt kunden känna på materialet - bambu är mjukare, behagligare och andas bättre än bomull

Exempel på Facebook inlägg ni kan använda/skriva om:
"Lena" gör en insamling för "förening//lag/projekt" och säljer exklusiva strumpor från Bambusa.
Vill du stödja oss och samtidigt få Sveriges skönaste strumpor? Det finns Ankelstrumpor (7 par)
eller Klassiska strumpor (5 par). Svarta. One size (str 36-44). Pris 200kr / paket. Lägg in en
kommentar eller skicka pm till mig vad du önskar beställa. Tack för ditt stöd!!

Bra ställen att sälja på:

- Familj och vänner
- Arbetsplatser, tex jobben till mor/far
- Sociala medier: Facebook, Instagram,Snapchat
- Nå ut via telefon, e-post och sms


