
 

 

 

• Strumpor används dagligen av så 

gott som alla människor i Sverige, 

och efterfrågan är ständigt hög. 

• Kvalitetsstrumpor i fyra olika, 

populära modeller. 

• En mix av alla våra modeller i 

lättsålda 5-pack. 

• Alla använder strumpor och dessa 

säljes till ett mycket förmånligt pris! 

STRUMPOR 

INKÖP & FÖRSÄLJNING 

I nköpspr is  

Inköpspriset varierar beroende på hur många 

strumpor ni köper: 

500 par/100 st 5-pack för 6 000 kr = 12 kr/par 

1000 par/200 st 5-pack för 11 000 kr = 11 kr/par 

2000 par/400 st 5-pack för 20 000 kr = 10 kr/par 

Försä l j n ingspr is  

Vårt rekommenderade försäljningspris till kund 

är 100 kronor per 5-pack. 

Ange i beställningen hur många säljare det är 

så skickar vi med kassar för förenklad 

distribution till varje säljare. 

SÅ MYCKET TJÄNAR NI  

Vid ett försäljningspris på 100 kr per 5-pack 

tjänar ni: 

500 par/100 st 5-pack = 4 000 kr 

1000 par/200 st 5-pack = 9 000 kr 

2000 par/400 st 5-pack = 20 000 kr 

Försä l j n ing pe r  person 

I en grupp på 25 personer: 

4 st 5-pack/person för att tjäna 4 000 kr 

8 st 5-pack/person för att tjäna 9 000 kr 

16 st 5-pack/person för att tjäna 20 000 kr 

 

PRODUKTFAKTA 

Strumpor 

Ankel – Dam och herr 

Sport – Dam och herr. 

Fin – Dam och herr. 

Motiv – Barn och dam. 

Stor leka r  

Herr – 40-45 

Dam – 36-40 

Barn – 32-36 

Motiv – Barn och dam. 

Förpackn ing 

Strumporna är förpackade i 5-

pack. 

Anta l  fö rpackn inga r  

Minsta antalet vi säljer är 500 

par/100 stycken 5-pack. 

Självklart går det att beställa fler! 

Retu re r  

Osålda produkter går att 

returnera på kundens egen 

bekostnad. Endast hela, obrutna 

5-pack, tas emot. 

Kvalitetsstrumpor för alla 
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ANKELSTRUMPOR

Dam

I ett 5-pack ingår:

 3 par vita

 2 par svarta

Her r

I ett 5-pack ingår:

 2 par vita

 3 par svarta

FINSTRUMPOR

Dam

I ett 5-pack ingår:

 2 par vita

 3 par svarta

Her r

I ett 5-pack ingår:

 5 par svarta

PRODUKTFAKTA

Färger

Vit och svart

Stor leka r

Herr – 40-45

Dam – 36-40

Förpackn ing

Strumporna är förpackade i 5-

pack:

Mat er i a l

70% bomull

25% polyester

5% elastan

Retu re r

Osålda produkter går att

returnera på kundens egen

bekostnad. Endast hela, obrutna

5-pack, tas emot.

Ankel och finstrumpor – Dam och herr
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Dam

I ett 5-pack ingår:

 3 par vita

 2 par svarta

Her r

I ett 5-pack ingår:

 2 par vita

 3 par svarta

PRODUKTFAKTA

Färger

Vit och svart

Stor leka r

Herr – 40-45

Dam – 36-40

Förpackn ing

Strumporna är förpackade i 5-

pack:

Mat er i a l

85% bomull

15% polyester

Retu re r

Osålda produkter går att

returnera på kundens egen

bekostnad. Endast hela, obrutna

5-pack, tas emot.

Sportstrumpor – Dam och herr
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Barn

I ett 5-pack ingår:

 5 par olika motiv

Dam

I ett 5-pack ingår:

 5 par olika motiv

PRODUKTFAKTA

Färger

Multi

Stor leka r

Barn – 32-36

Dam – 36-40

Förpackn ing

Strumporna är förpackade i 5-

pack:

Mat er i a l

70% bomull

25% polyester

5% elastan

Retu re r

Osålda produkter går att

returnera på kundens egen

bekostnad. Endast hela, obrutna

5-pack, tas emot.

Motivstrumpor – Barn och dam
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