SAFFRAN

Spansk saffran i presentförpackning
PRODUKTFAKTA

•

Saffran, ”det röda guldet” eller

Saffran

”kryddornas konung”, kan användas

Saffran är världens dyraste

till både matlagning och till julbaket.

krydda och är torkade pistiller av

•

saffransblomman och det krävs

Exklusiv saffran av högsta kvalitet
och kvalitetskontrollmärkt (Cat I och

200000 pistiller till ett kilo saffran.

Cat II) och importerad direkt från

Typer

Spanien.

Finns i pistiller (Cat I) och

•

pulver (Cat II).

Finns i både pistiller och i pulverform
och har en intensiv röd färg. Mycket

Mängd

smakrik och dryg.

Varje ask innehåller 1 gram

•

saffran. I pulverasken är det 5

Förpackat i exklusiv
presentförpackning i form av en liten

påsar á 0,20 gram pulver i varje

ask.

påse.

Förpackning
Varje förpackning innehåller 12
stycken askar.

Antal förpackningar
Minsta antalet förpackningar vi
säljer är 10 st (120 askar) och
självklart går det att beställa fler!

Returer
Osålda produkter går att

I N K Ö P & F Ö R S ÄL J N I N G

SÅ MYCKET TJÄNAR NI

Inköpspris

Vid ett försäljningspris på 50 kr per ask tjänar

Inköpspriset varierar beroende på hur många

ni:

förpackningar ni köper:

120 st askar = 2160 kr/18 kr ask

10 st (120 st askar) för 3840 kr = 32 kr/ask

216 st askar = 4104 kr/19 kr/ask

18 st (216 st askar) för 6696 kr = 31 kr/ask

288 st askar = 5760 kr/20 kr/ask

24 st (288 st askar) för 8640 kr = 30 kr/ask
Försäljning per person

returnera på kundens egen
bekostnad. Endast hela, obrutna
förpackningar med 12 askar, tas
emot.

Försäljningspris

I en grupp på 24 personer:

Vårt rekommenderade försäljningspris till kund

5 st askar/person för att tjäna 2160 kr

är 50 kronor per ask.

9 st askar/person för att tjäna 4104 kr
12 st askar/person för att tjäna 5760 kr
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