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Hva er Explendo?
o Dette er i praksis en nettbutikk (www.explendo.no/national - ikke 100% ferdig) hvor
man kan handle og betale fra og hvor fortjeneste går tilbake til klubben/laget. Stikkord:
dugnader.
Hva vil man finne på nettbutikken?
o I første omgang vil det være
▪ Explendo produkter (se egen presentasjon) (lagene får også ta del i dette)
▪ Klubbens dugnadsprodukter (lagene får også ta del i dette)
▪ Klubbkolleksjonen (med våre medlemspriser)
o I neste omgang ser vi muligheter for
▪ Supporter produkter
▪ Produkter fra samarbeidspartnere (Eks. Heimdal trafikkskole, selge trafikalt
grunnkurs)
o Produktutvalget vil bli større over tid
▪ Explendo jobber med nye produkter som er på vei inn (tennbriketter er en av
dem)
▪ I tillegg har vi mulighet til å få inn egne produkter utover hva Explendo har. Så
det er bare å legge hodene i "bløtt".
Hvordan leveres produktene ut?
o Produktene sendes i posten til kjøperen/mottakeren uansett hvor i Norge! Ingen frakt
kostnad. Dette gir en mulighet til å selge til familie, venner og kjente i andre deler av
landet og slipper å tenke på pakking og sending!!
▪ Unntak er produkter som klubbkolleksjon, dopapir og tørkeruller som må hentes
på samme måte/sted som vi har gjort det tidligere.
Hva er fortjenesten?
o Klubben/laget får 50% av omsetningen mens Explendo tar resterende 50%. Eksempel:
▪ Dopapir: selges for 350,- pr pakke, fortjeneste er 175,-. Dette er bortimot det
DOBBELTE i fortjeneste ifht hva vi får i dag! (vi trenger ikke tenke på frakt).
Konsekvensen er at vi kan selge halvparten av produktene med samme
fortjeneste eller selge like mange som før å få det dobbelte i fortjeneste.
Hva med betaling?
o Man kan betale med kort og motta faktura
o De jobber med å få på plass Vipps
Hva med bilag, penger inn på konto, osv?
o Explendo tar seg av salget og tar inn pengene. Fortjenesten vil bli ført tilbake til
klubben/laget sammen med liste(r) som forteller hva fortjenesten er basert på (bilaget).
Konsekvensen i praksis er at det vil bli mindre arbeid på økonomikontaktene!
Umiddelbare fordeler
o selge og levere andre steder i landet – utvidet nedfallsfelt for salg
o nettbutikken vil være plassen produktdugnader går gjennom
o nye lag trenger ikke finne ut av dugnader på egen hånd, det ligger klart
o Klubbkolleksjonen er lett tilgjengelig

