
 

 

 

 Ni tar upp beställningar och beställer 

rätt antal av oss. Ingen risk att inte 

sälja slut och dessutom behöver ni 

inte ligga ute med pengarna! 

 Svenskodlade små påskliljor, ”tête-a-

tête”, i kruka av hög kvalitet. 

 En storsäljare bland påskliljorna, med 

all rätt för de är en riktig 

långblommare! 

 Mycket lättsålda blommor då priset 

ligger på samma nivå som hos de 

flesta handlare. 

 Minst 7 lökar per kruka. 

 Denna produkt kan inte levereras i 

hela Sverige så ta kontakt med oss 

innan ni börjar ta upp beställningar! 

PÅSKLILJOR 

INKÖP & FÖRSÄLJNING 

Inköpspr is  

Inköpspriset varierar beroende på hur  

många påskliljor ni köper: 

160–319 stycken = 23 kr/st 

320- och uppåt = 22 kr/st 

 

Försä l j n ingspr is  

Vårt rekommenderade försäljningspris till kund 

är 35 kronor styck eller 3 för 100 kronor. 

Naturligtvis får ni sätta ert eget pris. 

SÅ MYCKET TJÄNAR NI  

Vid ett försäljningspris på 35 kr per  

kruka tjänar ni minst vid sålda: 

160 krukor = 1920 kr 

320 krukor = 4160 kr 

 

Försä l j n ing pe r  e l ev  

I en klass på 20 elever: 

8 krukor/elev för att tjäna 1920 kr 

16 krukor/elev för att tjäna 4160 kr 

 

PRODUKTFAKTA 

Påsklilja 

Påsklilja, Narcissus är en ståtlig 

lökväxt och ”tête-a-tête” en 

småblommig påsklilja som är 

mycket rikblommande. Från varje 

lök kommer flera blomstänglar 

upp. Lökarna kan planteras ut i 

trädgården då det inte längre är 

frost. 

Förpackn ing  

Påskliljor i plastkruka med 13 cm 

i diameter med minst 7 lökar per 

kruka. Packade i 

8 krukor/brette. 

Anta l  fö rpackn inga r  

Minsta antalet vi säljer är 160 st 

krukor och ni beställer exakt det 

antal ni har beställningar för! 

Bes tä l ln ing  

Denna produkt kan inte levereras 

i hela Sverige. Ta därför kontakt 

med oss innan ni börjar ta upp 

beställningar! 

Leveranser  

Leverans sker av Skolkassans 

bilbud senast vecka 12 

Retu re r  

Denna produkt går inte att 

returnera. 

Vackra ”tête-a-tête” till påsk 

www.skolkassan.se 
info@skolkassan.se 

08-649 29 55 
2013 © Granbo Agency AB 


