Potkua varainhankintaan 2018

Paperitukkurin pehmot
Riittoisat joka kodin pehmopaperit
Wc-paperi 48 rullaa
3-kerroksinen ja valkoinen wc-paperi tukkupakkauksessa.
Rullassa on 150 arkkia. Valmistettu 100 % selluloosasta.

Talouspaperi 28 rullaa
Valkoinen talouspaperi josta riittää pitkään. Paperi on 2-kerroksista.
Rullassa on 50 arkkia.Valmistettu 100 % selluloosasta.

Hinta

Tuotto
tiimille

Tuote

22€

7€

Wc-paperi 48 rullaa

22€

6€

Talouspaperi 28 rullaa

Paperitukkurin
pehmot:

20 myyjää, joista
jokainen myy 5 säkkiä
wc-paperia ja 5 säkkiä
talouspaperia
= 1300 € tuottoa

Arjen luksusta Lambeilla
Lambi wc-paperi 36 rullaa
Ylellistä pehmeyttä! Lambi Sensitive
on pehmein ja vahvin kaikista Lambi
wc-papereista. 4-kerroksinen ja 150
arkkia rullassa.

Lambit:

20 myyjää joista
jokainen myy 5 säkkiä
wc-paperia ja 5 säkkiä
talouspaperia
= 1000 € tuottoa

Lambi talouspaperi 15 rullaa
Valkoinen, imukykyinen ja pehmeä talouspaperi. Auttaa sotkuissa ja kuivaa tehokkaasti.
3-kerroksinen, kokoarkki.

Hinta

Tuotto
tiimille

Tuote

25€

6€

Lambi wc-paperi 36 rullaa

15€

4€

Lambi talouspaperi 15 rullaa

Siivoukseen ja saunaan
Laudesuoja 200 kpl
Kertakäyttöinen, paperinen laudesuoja koti- tai mökkisaunaan.
Kätevä kotelo, josta laudesuojat
ovat helposti saatavilla. Laudesuojan pinnassa on vettä läpäisemätön PE-kalvo. Laudesuoja-arkin
koko on 40 x 40 cm.

Ekologinen
valinta

Soft siivousliina 70 m
Soft on nukkaamaton liina kaikkeen siivoukseen. Soft sopii
erityisesti keittiön yleisliinaksi, ikkunoiden ja peilien pesuun.
Soveltuu erinomaisesti myös auton pesuun ja huoltoon. Kompostoituva.

Hinta

Tuotto
tiimille

Tuote

22€

7€

Soft siivousliina 70 m

22€

6€

Laudesuoja 200 kpl

Laadukkaat pesuaineet

Konetiskitabletti 100 kpl
Tiskilles konetiskitabletti on pakattu vesiliukoiseen kelmuun, jota ei
tarvitse poistaa ennen koneeseen
laittoa. Tabletti poistaa tehokkaasti
rasvaa ja ehkäisee kalkin kertymistä
koneeseen. Ympäristöystävällinen,
ei sisällä fosfaattia.

Pyykinpesuaine 5kg
Hinta

Tuotto
tiimille

Tuote

25€

7€

Pyykinpesuaine 5 kg

25€

7€

Konetiskitabletti 100 kpl

Pyykilles pyykinpesuaine pesee koko perheen pyykit tehokkaasti ilman
lisättyjä hajusteita. Sopii astmaatikoille, allergisille ja lasten pyykkiin.
Valko- ja kirjopyykkiin, myös käsipesuun. Ei sisällä fosfaattia eikä zeoliittia, joten luonto ja pesukoneesi kiittää. (zeoliitti saattaa kertyä koneen
sisäosiin ja näin lyhentää pesukoneen käyttöikää) Riittoisa annostelu:
n. 25 ml 3-4 kg pyykkiä, n.275 pesukertaa. Annostusta voi nostaa pyykin
likaisuuden mukaan.

Tee näin ja onnistu!
1. Aloita tilausten kerääminen ennakkoon
myyntilistoille

Tuotto

4300€

Perheet voivat kerätä tilauksia ensin myyntilistojen avulla.
Näin kampanja on riskitön toteuttaa ja kenelläkään ei jää
ylimääräisiä säkkejä varastoon. Sopiva myyntitavoite voi
olla esim. 5 säkkiä wc-paperia ja 5 säkkiä talouspaperia.
Tämä on sellainen määrä, joka jokaisella on helppo myydä omaan lähipiiriin. Sopiva myyntiaika on noin 3 viikkoa.

*

2. Tilaus Paperitukkurille

Tulemme jatkossakin
valitsemaan Paperitukkurin
Tornion Pallo -47 Tytöt 05-06 pelaa kahta sarjaa piirisarjaturnauksessa, joten matkakustannuksia tulee paljon mm. linja-auton vuokrista, osallistumismaksuista ja ruokailuista. Muutamaan isompaankin turnaukseen osallistuimme talven ja kesän aikana.
Paperitukkurin varainhankinnassa olemme olleet mukana nyt kahtena vuotena, keväisin ja syksyisin. Nämä ovat mahdollistaneet osallistumisemme Oulun Girl Cupiin, Piteå
Summer Gamesiin ja Kokkola Cupiin. Tuotteita on ollut helppo myydä jo senkin vuoksi, että hinta-laatusuhde on hyvä. Asiakaskuntaa on saatu luotua, ja moni tiedustelee
tuotteiden loppuessa, koska seuraava paperin myynti on tulossa.
Tulemme valitsemaan jatkossakin Paperitukkurin. Suosittelen!
Terveisin, jojo Marika Toratti

Kun myynti on ohi, tilaus on helpointa jättää nettisivujemme
kautta, tai olemalla yhteydessä yhteyshenkilöösi.

* Lambeilla tuotto on 1000€

3. Tuotteiden toimitus ja laskutus
Toimitamme tuotteet valitsemaanne paikkaan 1-3 viikon kuluttua tilauksesta. Tilauksella
on maksuaikaa aina vähintään 14 päivää tuotteiden toimituksesta.

Toinen suosittu tapa on
tilata suoraan jokin tietty määrä tuotteita. Useat
joukkueet ja luokat tilaavat
100 säkkiä wc-paperia ja
100 säkkiä talouspaperia,
joka jaetaan tasaisesti
myyjien kesken.

Tilaamalla 100+100
säkkiä Paperitukkurin
pehmoja tai Lambeja,
saatte 5kg karkkia

Herkullista
varainhankintaa
kotimaisilla
metrilakuilla!

4€

Tuotto tiimille

jokaisesta
pussista

Lakut turnauksiin ja tapahtumiin Paperitukkurin
kaupasta! Tutustu ja lue lisää osoitteessa
www.paperitukkuri.fi
www.paperitukkuri.fi
asiakaspalvelu@paperitukkuri.fi
Puh. 010 387 4870

