Salgsguide
- Produkter, prisliste, målgruppe

Rengjøringspakke (microfiber 8‐pack)
Pris: 249 kr
“Rengjøringspakken inneholder 2 kjøkkenhåndklær, 4 skrubbekluter, 1
glassklut og 1 skjermklut. Det er mikrofiberkluter. Dette er Explendo sin
bestselger og har blitt godt mottatt på tidligere dugnader. Mattilsynet
anbefaler at man bytter kjøkkenkluter ukentlig da de tiltrekker seg mye
bakterier så kjøp gjerne rengjøringspakken av meg og støtt oss med 124,50”
Målgruppe: Alle som setter pris på et rent hjem

Boksershorts (2‐pack)
Pris: 249 kr
“2 pakningen herreboksere fra merkevaren Bonnie & Clyde. En 2 pack hos
Dressmann med same kvalitet koster 249 kr. Bestiller du denne av meg i dag
så støtter du meg med 124,50 kr i tillegg til at du får denne levert på posten
og slipper å gå i butikken ”
Målgruppe: Far, bestefar, bror, søskenbarn, venner etc ..

Sokker (5‐pack)
Pris: 200 kr
“Fem pakning med dressokker. Prisen matcher butikk pris , så dealen er bra.
Sokker trenger du alltid, så hadde satt stor pris på om du kjøper 2 pakker nå
så slipper du å kjøpe sokker de neste 12 månedene.”
Målgruppe: Gutter og menn

Dameundertøy (2-pack)
Pris: 179 kr
“One-size dametruser som passer kvinner fra XS til XL. Prisen er bra og jeg
hadde satt stor pris på om du kunne støttet meg med 89 kr. Du kan beholde
dem selv eller gi dem videre i gave”
Målgruppe: Kvinner

Vaskeball (2-pack)
Pris: 349 kr
“Dette er et spennende produkt som sparer miljøet i tillegg deg for penger!
Inne i vaskeballen ligger det noen perler som ved kontakt med vann får samme
effekt som tradisjonelt vaskepulver. Vaskeballene klarer 500 vask før de må
byttes ut.
“ 500 vask i vaskepulver koster fra kr 850,- så her har du en god besparelse i
vente! “
Målgruppe: Alle som ønsker å spare miljøet og penger

Ankelsokker (10 – pack)
Pris: 249 kr

“ 10 pakning med ankelsokker. Prisen matcher butikk pris , så dealen
er bra. Ankelsokker trenger du alltid, så hadde satt stor pris på om du
kjøper 2 pakker nå så slipper du å kjøpe ankelsokker de neste 12
månedene.”
Målgruppe: Alle

Rengjøringspakken XL – spar 50 kr
Pris: 797 kr
Denne pakken inneholder 2 rengjøringspakker og en 2 pack med
Vaskeballer.
“Perfekt for storhusholdningen som ønsker å slippe å handle kluter og
vaskepulver dette året”
“Kjøp denne i dag og støtt meg med 398 kr”

Sykkelveske
Pris: 249 kr
“En flott sykkelveske i god kvalitet som enkelt kan festes under
setet.
Perfekt å ha med på tur hvis uhellet skulle være ute.
Sykkelvesken inneholder: Universal verktøy (verdt prisen alene),
skiftenøkkel, et bredt utvalg av lappesaker. Denne kan også
kjøpes og gi videre i gave da det er en flott bursdagspresang til en
sykkelentusiast.”
Målgruppe: Alle som har sykkel

Hvem kan du kontakte?

Navn
1

Far

2

Farmor

3

Farfar

4

Venn av Farfar 1

5

Venn av Farfar 2

6

Venn av Farfar 3

7

Venn av Farmor 1

8

Venn av Farmor 2

9

Venn av Farmor 3

10

Kollega 1

11

Kollega 2

12

Kollega 3

13

Nabo 1

14

Nabo 2

15

Nabo 3

16

Venn av Far 1

17

Venn av Far 2

18

Venn av Far 3

19

Onkel 1

20

Onkel 2

21

Tante 1

22

Tante 2

23

Fetter 1

24

Fetter 2

25

Kusine 1

26

Kusine 2

27
28

Telefon

Mail

Status

29

Mor

30

Mormor

31

Morfar

32

Venn av Morfar 1

33

Venn av Morfar 2

34

Venn av Morfar 3

35

Venn av Mormor 1

36

Venn av Mormor 2

37

Venn av Mormor 3

38

Kollega 1

39

Kollega 2

40

Kollega 3

41

Nabo 1

42

Nabo 2

43

Nabo 3

44

Venn av Mor 1

45

Venn av Mor 2

46

Venn av Mor 3

47

Onkel 1

48

Onkel 2

49

Tante 1

50

Tante 2

51

Fetter 1

52

Fetter 2

53

Kusine 1

54

Kusine 2

55
56
57

Hvordan kommunisere skriftlig:
Hei, Petter sitt lag har startet egen nettbutikk for å tjene penger til å dekke egenandelen til
XXXXXXXX . I nettbutikken selger vi varer i god kvalitet som de fleste hjem trenger og Petter
får 50 % av omsetningen. Varene er priset likt med tilsvarende varer i butikken i tillegg til at Bring
leverer varen på posten til deg.
Facebook innlegg til:
Hei folkens! Kan dere støtte Petter? Besøk vår egen nettbutikk her : www.explendo.no/nationalg02F
og plukk ut noen vaskeballer og kluter, det skal jeg gjøre :)
Facebook innlegg:
Link til nettbutikk
Besøk vår nettbutikk med overraskende nyttige ting! Hele 50% av pengene går til inntekt til Petter (
bil, tid, buss,osv)
1. Mangler du eller et familiemedlem førstehjelps utstyr i bilen?
2. Er dere lei av å bruke mye penger på vaskemiddel?
3. Bruker dere sokker og undertøy?
5. Dette er noe som passer for alle som ønsker støtte oss!

Hva skal man si når man ringer:
Hei ……………….. vet du at Petter har åpnet nettbutikk for å tjene penger til å dekke egenandelen til
XXXXXXXXX ? Produktene vi har er:
( Kommer ann på hvem du snakker med )
- XXXXX
- XXXXX
- XXXXX
Har du lyst til å kjøpe noen av produktene her i stedet for på butikken? I tillegg til at du støtter Petter
med 50 % av omsetningen?

