Kvalitetsprodukter från Italien
Genom att sälja våra uppskattade produkter är det enkelt att tjäna
pengar till klassen eller laget!

Parmigiano Reggiano
Lagrad i 24 mån. Ca 500g
Pris: 195kr
Förtjänst 45kr

Quattrocentro

Lagrad i minst 10 mån.
Ca 1kg. Pris: 200kr
Förtjänst 45kr

Italiensk Salami
Två olika sorter 3x200g
Pris: 170kr
Förtjänst 45kr

Eko-påsen

Olivolja

Pris: 250kr
Förtjänst 70kr

0,5l
Pris: 150kr
Förtjänst 45kr

Så här går det till
Bestäm ett datum när ni vill börja sälja så skickar vi ut beställningsunderlag via
mejl eller post.
Vi hjälper er genom hela försäljningen med allt ifrån svara på frågor till tips för
att underlätta er försäljning.

Ni har full frihet att välja
vilka produkter ni vill sälja

När ni sålt klart samlar ni in underlagen, sammanställ och mejla oss er
beställning.
Vi levererar era produkter efter ca 14 arbetsdagar från orderdatum.
Vi kommer tillsammans överens om lämplig dag och plats för leverans. Leverans
sker alltid dagtid.
Produkterna levereras med en fin påse bifogad. Sedan paketeras de av respektive
säljare före leverans till kund.

Ni väljer hur länge ni vill
tjäna pengar

Efter leverans skickar vi en faktura från Sjöqvist Italienska Delikatesser AB som
ska betalas inom 14 dagar.

Produkterna är lättsålda och om engagemanget finns kommer
det vara lätt att tjäna stora summor!
Exempel:
Parmesanost/Quattrocentro/salamipaket/olivolja
25 personer x 12 produkter x 45kr = Ni tjänar 13 500kr
25 personer x 16 produkter x 45kr = Ni tjänar 18 000kr
25 personer x 24 produkter x 45kr = Ni tjänar 27 000kr

Eko-påsen
25 personer x 6 produkter x 70kr = Ni tjänar 10 500kr
25 personer x 8 produkter x 70kr = Ni tjänar 14 000kr
25 personer x 10 produkter x 70kr = Ni tjänar 17 500kr

”Lättsålda
och
uppskattade
produkter”
-Vallentuna team
05
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”Vi tjänade
53 000kr”

-JSK team 99
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