Försäljning av Newbody-produkter
Förra året testade vi för första gången att sälja produkter från Newbody vilket blev en succé
med 246 sålda paket! Detta tänker vi följa upp i år också och nu är målet satt på 250 paket.
Försäljningen drar igång i november och avslutas början av december, i god tid till jul.
Nu behöver vi din hjälp!
Deras utbud består bland annat av underkläder, linnen t-shirts och funktionskläder vid
idrottande. De är välkända och lättsålda. Vill du ha mer information om utbudet så gå in på
www.newbody.se och klicka på fliken ”produkter”. Varorna säljs i paket och varje paket
kostar 150 kr och för varje sålt paket tjänar klubben 30 kr.

Hur går försäljningen till?
Som säljare kommer du få en länk som du kan sprida via sociala medier eller mail. Detta är
det enklaste sättet att sälja på och en stor fördel är att Newbody både tar betalt samt skickar
varorna direkt till köparna. Då behöver du alltså inte själv ha hand om betalning eller
leverans av varor.
Alla säljare kommer också få en katalog och en beställningslista. Dessa kan man ha med sig
och visa släkt/vänner/grannar/jobbarkamrater som fyller i vad de vill köpa i
beställningslistan. Man för sedan in beställningarna från listan in på inloggningssida på
newbody.se. När säljperioden på fyra veckor är över så levereras paketen till klubben och ni
leverera paketen vidare till köparna och tar betalt.
Mer information om hur det går till kommer när försäljningen drar igång men vår erfarenhet
från förra året är att det var mycket enkelt.

Anmäl intresse
Första steget är att vi nu tar intresseanmälningar från de som kan vara säljare. Detta är
frivilligt men ju fler vi är desto bättre resultat kommer vi få. Vill du vara med och stötta vår
föreningen så hör av dig med namn, mail och telefonnummer till info@jkbudo.se
Du kan också meddela intresse direkt till tränare, eller annan ansvarig på klubben.
Vi behöver din intresseanmälan senast söndagen den 25 oktober.

Med vänliga Hälsningar
Judoklubben Budo

