Gothia utskick:
Vi har nu haft vårt första uppstartsmöte angående Gothia cup 2019, som är lagd v 29, 15-21/7.
Gothia kommittén består av Fräs Jan, Jens, Mikael, Karin, Camilla och Lena.
Känns roligt att börja med planeringen inför Gothia och få vara en del av detta äventyr som kommer
att ge minnen för livet för våra fotbollstjejer med familjer.
Målsättningen är att ha en budget på 100 000 kr och för att vi ska klara av detta mål, behöver vi ha
flera försäljningar.
Vi har tänkt att vi börjar med att sälja toalettpapper, Serla maxi meter, där varje pkt innehåller 6 st.
4 pack/säck (24 rullar). Kostar 180 kr och vi får en vinst/säck på 55 kr. Alla spelare ska sälja minst 11
säckar. Inget friköp i denna försäljning. Mer information med beställningsformulär kommer inom
kort i ett separat mejl. Så börjat redan nu att höra med släkt och vänner.
Leverans har vi tänkt i v 12, återkommer om exakt dag och tid. Alla bör hämta den kvällen som
leveransen kommer, eftersom det blir svårt med en längre förvaring (ca 12 pallar).
Under senare delen av våren (april) har vi tänkt att ha en gemensam lagaktivitet där tjejerna själva
går runt i Alsike och säljer ifrån Kakservice. Vi beställer hem produkter som vi sedan säljer direkt till
kunden.
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Nu är det dags att börja sälja Serla maximeter från Teamrullen (http://www.teamrullen.se/).
Varje säck innehåller 24 rullar toalettpapper och kostar 180 kr/säck. Vinsten är 55 kr per säck.
Alla spelare ska sälja minst 11 säckar, gärna fler. Inget friköp i denna försäljning. Leverans är
under vecka 12 hos fam Rupp. Återkommer senare om exakt dag. Beställningsformulären ska
mejlas till (camilla.tomic@specialisttandvard.com) eller lämnas på Åsgatan 5 SENAST tisdagen
den 13 mars. Betalning av kund görs vid leverans av toalettpapper.
Beställningsformuläret kommer mejlas i ett separat mejl (kunde ej bifogas i detta mejl)...
Bra tips är att försöka sälja till företag. Om ett företag köper minst 20 säckar kan Teamrullen
fakturera företaget direkt (dock sker ingen leverans till företaget utan alla säckar levereras v.12 till
Fam Rupp). Köper ett företag färre än 20 säckar kan den som säljer säckarna skriva ett kvitto till
företaget, dock kan inte företaget dra någon moms.
Stort lycka till nu och börja sälja redan idag!!!
FÖRSTA Steget mot GOTHIA 2019!!!
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Alsike IF F06
Säljer toa papper för Gothia cup 2019
Serla maxi meter 24 paket för 180 kr, mycket mera papper på rullen.
På nätet finns det att köpa för billigast 160 kr men nu får ni det
levererat hem till dörren.
Leverans v 12.

Stöd oss genom att köpa det som
ALLA använder VARJE dag!
* Fritt hemlevererat till din dörr!
* Svensktillverkat!
* Hög kvalité!
* Miljömärkt!
Kund

Serla Maximeter, mycket på rullen!
180 kr

Telefon

Serla toa
24 rullar/säck

Totalt antal säckar
Summa

Stöd vårt lag/klass/förening
Tillverkat i Sverige!

Jag som är Din leverantör heter

Adress:
Ellen Keys gata 60
129 53 Hägersten

E-post: info@teamrullen.se

Telefon: 070-497 73 23

www.teamrullen.se

Att betala

