SSS FÖRSÄLJNINGSINSTRUKTION

FÖRSÄLJNING AV NEWBODY OCH ULLMAX
GENOM SUNDSVALLS SIMSÄLLSKAP
SÅ KOMMER DU IGÅNG MED FÖRSÄLJNINGEN
Registrera dig som säljare på nedanstående produkts webbsida. För dig som redan har ett registrerat konto är det bara att logga in med e-post och lösenord. Om du inte har ett konto, registrerar du dig som ny säljare, väljer förening Sundsvalls simsällskap och fyller i dina uppgifter. Väl
inne på webbsidan får du registrera dina personliga uppgifter och välja ett lösenord.
Ullmax: https://www.ullmax.com/SV
NewBody: https://www.newbody.se/reg/TBEJJDN
På webbsidan registrerar du, efter inloggning, din beställning och lägger din order som föreningens kontaktperson sedan sammanställer och vidarebefordrar. Önskar du en produktkatalog
kommer denna att kunna hämtas på Himlabadet måndag 3/9 och torsdag 6/9 klockan
17.00-18.00.
Som tidigare behöver ni inte redovisa kontanter, utan SSS ställer ut en faktura justerad med er
vinst.
Exempel på vinstberäkning:
Ullmax:
Vid försäljning av Ullmax får du som säljare 80% av vinsten som är 30% av försäljningssumman, alltså 24% av försäljningen. Vid försäljning för 1000 kr blir då din vinst 240 kr.
NewBody:
Vid försäljning av NewBody får du som säljare 80% av vinsten som är 37 kr/paket,
alltså 30 kr/paket. Vid försäljning av 10 paket blir då din vinst 300 kr.
Exempel på fakturering:
Vid försäljning drar vi av vinsten från fakturan direkt. Mellanskillnaden mellan försäljning och
fakturering är er vinst. Enligt exemplen ovan så blir fakturan för:
Ullmax: 1000 kr - 240 kr = 760 kr
NewBody: 1500 kr - 300 = 1200 kr
Försäljningsperiod
Försäljningsperioden är 3 veckor, från måndag 180903 till onsdag 180923.
Uthämtning av varor
Försäljningssektionen meddelar när beställda varor anlänt och informerar om var och när varorna
kan hämtas. Det kommer att vara öppet hus på plats med bestämda tider för hämtning av varorna. Om ni inte själva kan hämta varorna ansvarar ni för att själva ordna med hämtning.
Kontaktpersoner för försäljningen av:
NewBody är Christina Lind, telefon: 070-546 39 49 eller mail: christinam.lind@gmail.com
Ullmax är Ingela Lundén, telefon: 070-310 65 21 eller mail: ingela.lunden@sundsvalls-ss.se
Har ni några frågor kring försäljningen så tveka inte att höra av er. Lycka till!
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