Pesuaineiden myynti on hyvä vaihtoehto urheiluseuroille,
koululuokille ja yhdistyksille kassan kartuttamiseen. Yleisin
toimintatapa on ollut tuotteiden ennakkomyynti myyntiesitteiden
avulla, näin toimien tuotteita ei jää varastoon. Tilatuille tuotteille on
silloin asiakas valmiina.

Tuotteita voitte tilata juuri sen määrän, minkä olette
saaneet ennakkomyynnissä myytyä, ottaen kuitenkin
huomioon seuraavat seikat: nestemäisissä viiden (5) litran
tuotteissa tilausmäärät parillisina ja Bio Luvil 4 kg kolmella
(3) jaollisena. Muita tuotteita voitte tilata yksittäin.
Rajoitukset johtuvat pakkausteknisistä syistä. Ohessa
tuotteiden hinnat teille, meidän suositusulosmyyntihinnat
ja tuotot teille jokaisesta tuotteesta
suositusmyyntihinnoillamme.

TUOTE

HINTA TEILLE

MYYNTIHINTA

TUOTTO

Bio Luvil Professional 4 kg

13,20

19,-

5,80

Bio Luvil Professional 8 kg

31,00

37,-

6,00

Bio Luvil Sensitive Professional 4 kg

13,20

19,-

5,80

Omo Professional Desinfioiva 8,55 kg

43,00

50,-

7,00

Omo Sensitive Professional 7,7kg

30,50

37,-

6,50

Omo Professional 7,5 ltr

32,90

40,-

7,10

Omo Sensitive Professional 5 ltr

30,00

37,-

7,00

Comfort Professional 5 ltr

9,50

15,-

5,50

Comfort Sensitive Professional 5 ltr

12,50

19,-

6,50

Comfort DeoSoft Professional 5 ltr

17,50

24,-

6,50

Comfort Lily&Rice Professional 5 ltr

9,50

15,-

5,50

Cif Professional yleispesu 5 ltr

17,70

24,-

6,30

Domestos Professional 5 ltr

18,90

25,-

6,10

Sun Professional 6 kg

26,00

33,-

7,00

Sun Professional tabletti 100 kpl

10,00

15,-

5,00

Sun Professional All in 1 tabletti 175 kpl

26,90

33,-

6,10

MYYNTIESITTEET
Teemme mielellämme teille veloituksetta myyntiesitteet
ennakkomyyntiin niistä tuotteista, jotka valitsette myyntiin
ja postitamme niitä teille riittävästi. Tulostamme
myyntiesitteitä veloituksetta maksimissaan 50 kpl ja
ylimenevistä tulosteista veloitamme 0,40 €/kpl.
Vaihtoehtoisesti voitte tulostaa esitteet myös itse, olette
tällöin oikeutettuja tulostuspalkkioon (Sun tabletti x 100
kpl) veloituksetta. Voitte myös itse luoda myyntiesitteen
kotisivuiltamme löytyvän varainhankintatyökalun avulla.

Jokaisesta 600 euron arvosta (teidän ostohinnat) saatte valita jonkin noista ohessa
olevista viidestä tuotepaketista veloituksetta.
Esim. jos tilauksenne arvo teidän ostohinnoilla on vaikkapa 3620,- (6 x 600,-= 3600,-),
saatte silloin kuusi palkkiopakettia valintanne mukaan. Palkkiopaketit ovat mukava lisä
joko kampanjan vetäjille, hyville myyjille tai vaikkapa lisätuottona arpajaisten
järjestämisessä. Kevään palkkiopaketit ovat voimassa tilauksille 31.5.2019 saakka.

Kevät 2019

TUOTEPAKETTI 1

TUOTEPAKETTI 2

Tyylikkäästi ja Ergonomisesti muotoillut Fiskars Functional Form
veitset. Turvallinen otteenpitävä kahva, terän ja kahvan liitos on
hygieeninen ja tiivis. Terä ruostumatonta terästä. Kestää konepesua.
Palkkiopaketti pitää sisällään 4 laadukasta veistä:
Iso kokinveitsi 20 cm, Kokinveitsi medium 16 cm,
Tomaattiveitsi 12 cm, Juuresveitsi 7 cm.

Kattava valikoima Unilever-tuotteita pyykinpesuun, ihon hoitoon,
astioiden pesuun yms. Pakkauksen sisältö saattaa vaihdella
kausittain (arvoltaan se pysyy samana). Huom! Pakkausten
ulkonäkö saattaa olla toimittaessa uudistunut.

TUOTEPAKETTI 3

TUOTEPAKETTI 4

TUOTEPAKETTI 5

Bio Luvil Professional

Bio Luvil Sensitive

Omo Professional

3 x 4 kg -pyykinpesuainetta

3 x 4 kg -pyykinpesuainetta

1 x 7,5 ltr -pyykinpesuneste

Kahden–kolmen viikon myyntiajan ovat asiakkaat todenneet tehokkaimmaksi
myyntiajaksi. Sen jälkeen kootaan myyntilistat ja lasketaan myydyt tuotteet
yhteen tilauksen tekemistä varten.
Tilauksen tekeminen onnistuu kätevimmin kotisivuillamme
varainhankintatyökalun kautta tai vaihtoehtoisesti tilauslomakelaskurin avulla,
jonka saatte sähköpostitse tarvittaessa.

Emme peri laskutuskuluja ja laskulle annamme ennakkomyynnin
jälkeen 14 pv maksuaikaa tavaroiden saapumisesta. Silloin
ehditte jakaa myydyt tuotteet asiakkaillenne ja saada heiltä
rahasuoritukset.

Jospa näistä kodin hyötytuotteista löytyy ne tuotteet, joilla
ryhmänne kassaa saadaan kartutetuksi. Vastaan mielelläni esille
tuleviin kysymyksiin.
Toivomme pääsevämme yhteistyöhön kanssanne!

Tarvitsemme tilaukselle vastuuhenkilön, jonka luottotiedot
tarkistamme Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä. Rekisterissä
oleva maksuhäiriömerkintä on esteenä tavaroiden
ennakkotoimitukselle. Tällaisessa tapauksessa voimme toimittaa
tavarat asiakkaalle ennakkomaksua vastaan tai vaihtoehtoisesti
tarvitsemme toisen vastuuhenkilön.
Tuotteiden toimitusaika on n. viikko tilauksesta. Tuotteet tulevat
teille Postin kuorma-autolla haluamaanne osoitteeseen.
Toimitusaika on arkisin klo 8-16. Kaikki yli 600 euron tilaukset
tulevat teille rahtivapaasti, sitä pienemmistä toimituksista
veloitamme toimitusmaksun, kylläkin ainoastaan 25,-.

Ystävällisin terveisin
Puhtopojat Oy
puh. 0400 195 770
puhtopojat@puhtopojat.fi

www.puhtopojat.fi

