
Nyhet!

Den enkleste måten
å tjene penger på.

Den enkleste måten
å tjene penger på.

Les mer på neste  
side om hvor mye 

dere kan tjene!

* Linken du fikk på e-post fra info@nordkak.no når du bestilte infopakken.

Selger dere 600 bokser tjener dere hele 17.400 kr (nye kunder 16.200 kr).

Takk for at du bestilte en ny infopakke!
Infopakken inneholder alt dere behøver for å begynne et nytt salg. Som trofast stamkunde 
tjener dere 2 kroner ekstra pr boks, hvilket betyr at dere tjener minst 27 kroner pr boks. Da 
når dere målet enda raskere.

Slik går det til - så enkelt er det!

1.

Ta opp bestillinger 
med salgskatalogen 

og webshopen.

2.

Bestill bokser 
og del ut.

3.

Tell opp pengene og 
behold overskuddet 

med en gang.

Slik kommer dere igang
 y Gå inn på Mine sider - bruk linken du fikk på e-post.*

 y Inviter inn selgerne og sett en deadline for salget (gjerne 2-3 uker).
 y Del ut salgskatalogene (tips: 2 pr selger) og infoen om webshopen til selgerne.

På Mine sider kan dere enkelt administrere salget,  
og der kan dere også dele webshopen.

Lykke til med salget!

Hans Sperre 
Tlf. 69 31 76 00 
e-post: hs@nordkak.no

PS. Tips selgerne om å dele webshopen via  
sms, e-post og sosiale medier.

27-30
Dere  

tjener

kr/boks

Tips!

SELG MED BÅDE 
SALGSKATALOGEN OG 

WEBSHOPEN SÅ SELGER DERE 
meR OG RASKERE.



33.626 krFortjeneste  
på et salg:

” Vi har brukt salgskatalogene når vi skal selge boksene. Her er alle produktene vist 
frem delikat og informativt, så det er enkelt å finne sine favoritter.”
Lena Fixdal, foreldrekontakt Alværn ungdomsskole, 9. klasse

29.164 kr
”Samarbeidet med Nordkak kan faktisk beskrives som kjempehyggelig. Barna synes 
det er veldig gøy å selge. Dessuten lærer de seg å behandle penger.”
Beate Jacobsen, lagleder Fagerstrand IF håndball ungdom

Fortjeneste  
på et salg:

SALGSFAKTA
1 salg
29.164 kr i fortjeneste

SALGSFAKTA
1 salg
33.626 kr i fortjeneste

Bra å vite
»  Start når dere vil 

Den kostnadsfrie infopakken 
inneholder alt dere trenger  
for å komme i gang.

»  Selges kun gjennom 
dugnadsgrupper 
Nordkaks produkter selges  
ikke i butikk, kun gjennom  
klasser, russegrupper og lag.

»  Gode hjelpemidler 
Mine sider gjør det enkelt  
for både selgerne og deg  
som kontaktperson å  
håndtere salget.

»  Personlig support 
Ring oss gjerne på 69 31 76 00. 
Vi er klare til å hjelpe dere alle 
hverdager fra 07.30 til 17.30.

Salgstips
 » Ta med salgskatalogen til  

de du kjenner.
 » Selg på arbeidsplasser  

og til firmaer.
 » Øk salget gjennom å dele  

din personlige webshop.
 » Vær høflig og blid.
 » Jo flere dere spør, desto flere  

kommer til å kjøpe.

Eget merke på 
boksen - gratis
Vi lager gratis klistremerker med 
klassens/klubbens/ gruppens 
navn på, som dere setter på 
boksene.

NORDKAK AS 
TORPEBAUGEN 8 

1738 BORGENHAUGEN

Tlf. 69 31 76 00  
kontortid: 07.30–17.30 

info@nordkak.no 
nordkak.noBarnekreftforeningen kjemper for 

barn og unge med kreft i Norge.  
Vi i Nordkak er bronsesponsor til 

Barnekreftforeningen.

98 prosent av våre kunder  
er fornøyde eller svært fornøyde 

med Nordkak.  
(Kundeundersøkelse 2020)

98%

Alle våre produkter
er klimakompensert.

Selg mer – tjen mer
Den mest effektive måten å tjene penger på, er å selge produkter som er 
populære. Jo flere bokser dere selger desto høyere fortjeneste pr boks. Vi vil gjerne 
belønne våre trofaste kunder litt ekstra. Det betyr at som trofast stamkunde tjener 
dere minst 27 kr pr boks, i og med at dere får 2 kr ekstra pr boks. I tabellen ser dere 
eksempler på hvor stor fortjenesten kan bli.

Fortjeneste for trofaste stamkunder

Anbefalt salgspris: 70 kr pr boks. 

Antall 
solgte
bokser

Fortjeneste  
pr boks

Total 
fortjeneste

200 27,- 5.400,-

300 28,- 8.400,-

600 29,- 17.400,-

900 30,- 27.000,-

1.300 30,- 39.000,-

Betingelser!
 y Raske leveringer, 2-7 dager. 

 y Fri frakt fra 100 bokser til  
valgfri adresse. 

 y 30 dagers betalingstid.  
Ingen forhåndsbetaling. 

 y Høy fortjeneste! 39-43 %. 

 y 30 dagers returrett. Ved  
returer betaler dere 2 kr mer  
pr solgt boks og Nordkak  
betaler returfrakten. 

 y Anbefalt salgspris: 70 kr pr boks.

 y Stamkunderabatt: 2 kr pr boks.


