AMARYLLIS

Vackra Amaryllis till jul


P R O D U K T F A KT A

Amaryllislökarna säljs med

Amaryllis

förbeställningslista. Ni tar upp

Amaryllis är en ståtlig lökväxt,

beställningar och beställer rätt antal.

som man kan odla i hemmet. En

Ingen risk att ni inte säljer slut på de
blommor ni beställer och dessutom

gång om året växer det ut 2-3

behöver ni inte ligga ute med

blomstänglar, som får tre till fem

pengarna!

klockformade blommor.




Färger
Röd, vit och tvåfärgad/randig.

En mycket efterfrågad produkt till jul!
Svenska amaryllis i kruka av hög
kvalitet. Närodlade från Ekerö.

Förpackning




Amaryllis i plastkruka, säljs
styckvis. Packade i

Finns i röd, vit och tvåfärgad-randig.
Denna produkt kan inte levereras i

8 krukor/brette.

hela Sverige så ta kontakt med oss

Antal förpackningar

innan ni börjar ta upp beställningar!

Minsta antalet vi säljer är 120 st
amaryllis och ni beställer exakt
det antal ni har beställningar för!

Beställning
Denna produkt kan inte levereras
i hela Sverige. Ta därför kontakt

I NK Ö P & F Ö R S ÄL J N I N G

S Å M Y C K E T T J ÄN A R NI

Inköpspris

Vid rekommenderat pris är vinsten:

Inköpspriset varierar beroende på färg och hur

240 st amaryllis = 7200 kr = 30 kr/st

många amaryllis ni köper:

med oss innan ni börjar ta upp

120– och uppåt Vita = 60 kr/st

Försäljning per person

beställningar!

120– och uppåt Röda/randiga = 55 kr/st

I en grupp på 20 personer:
12 amaryllis/person för att tjäna 7200 kr

Leveranser
Leverans sker av Skolkassans

Försäljningspris

bilbud vecka 47 och 48.

Vårt rekommenderade försäljningspris till kund är

Returer

90 kronor styck för vita och

Denna produkt går inte att

85 kronor styck för röda/randiga

returnera.

Naturligtvis får ni sätta ert eget pris.

www.skolkassan.se
info@skolkassan.se
08-649 29 55
2011 © Granbo Agency AB

