Mange tak for jeres interesse for at sælge Odensekalenderen.
Drømmer jeres forening om penge til brochurer, plakater eller måske lejrskole, nyt udstyr, studierejse
eller spilledragter, samt andet som kan fremme jeres forening, så kan I hurtigt og risikofrit tjene penge
ved at sælge Odensekalenderen. Her følger lidt information om, hvor nemt det er.

HVAD TJENER VI SOM FORENING?
Vi vejleder jer til at sælge julekalenderen til:

200

kroner inklusive moms per julekalender

I tjener per julekalender:

40

kroner inklusive moms per julekalender

Det vil sige, at er I eksempelvis 25 personer, der hver sælger 10 kalendere, har I altså tjent 25 x 10 x 40 =
10.000 kroner inklusive moms.

VORES

FORENING VIL GERNE SÆLGE JULEKALENDEREN - HVAD SKAL VI GØRE?
Det er nemt, sjovt og fuldstændig risikofrit at sælge Odensekalenderen! Processen er enkel og ser
sådan ud:
1. Bestilling
Udfyld vedhæftet bestillingsseddel og send retur til vores mail: kontakt@odensekalenderen.dk
2. Bekræftelse og faktura
I modtager en bekræftelse på jeres bestilling per mail. I skal ikke lægge penge ud, vi afregner efter
salget er slut d. 10 december.
3. Levering
Vi leverer julekalenderne til jeres adresse, og I skriver under på modtagelsen heraf.
4. Salg
Nu kan I endelig sælge julekalenderen og hurtigt tjene nogle penge til jeres forening. Vi har
vedhæftet en hjælpende salgsguide til jer med gode argumenter for at købe Odensekalenderen.
5. Evt. returnering
I kan frit returnere overskydende kalendere tilbage. Kalenderne skal returneres i samme stand som
ved levering (i originalemballage og plomberingen må ikke være brudt). I hæfter selv for eventuelt
bortfaldne, stjålne eller ødelagte/åbne kalendere. I modtage en faktura efter hvor mange der er
solgt.
Det eneste I altså nu skal gøre, er at udfylde den vedhæftede bestillingsseddel og sende den tilbage til
vores mail.
Har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte os på mail: kontakt@odensekalenderen.dk eller telefon
50441125. Vi glæder os til at høre fra jer.

