”Sälj ljus och tjäna 15.700:- på tre
veckor till klassen, laget eller
föreningen”

Vi arbetar för att skolor, lag och föreningar
ska förverkliga sina drömmar genom att
sälja våra lättsålda kvalitetsprodukter till
låga priser men med hög vinst. Högst i
landet faktiskt!
Det finns heller ingen risk för er som säljer.
Ta upp beställningar, lämna in till oss, få
leverans och ta betalt. Enklare än så blir det
inte!
Våra ljus är uppskattade och lättsålda så
vad väntar ni på! Kontakta oss på Drömljus
så berättar vi mer.
Förresten..! Vi assisterar er under hela
säljprocessen. Det är trots allt för er vi är till
för!

Drömljus ljus passar i alla hem och för alla
tillfällen. Vem som helst kan hitta just sitt
ljus och det är just därför vi är det självklara
valet när Ni vill tjäna pengar på ett enkelt,
snabbt och roligt sätt!
Vi erbjuder er en förtjänst på hela 30% av
det ni säljer från start men även bonusar, så
att ni får en extra morot för att ge det lilla
extra!

Surfa in på vår hemsida
www.dromljus.com för mer information om
försäljningsprocessen, användbara tips och
trix inför försäljningen och våra uppskattade
produkter.

Bonustrappa
Utöver den marknadsledande förtjänst ni erhåller
för att sälja Drömljus produkter så erbjuder vi er
även en fördelaktig bonustrappa.

• 1000 kr i bonus - Sälj produkter för 1500 kr
per deltagare
• 1200 kr i bonus - Sälj produkter för 1800 kr
per deltagare
• 1500 kr i bonus - Sälj produkter för 2100 kr
per deltagare
• 2000 kr i bonus - Sälj produkter för 2700
kr per deltagare

Exemplet ovan består av en klass på 25 deltagare

Frågor och svar
Vi är intresserade att påbörja en försäljning, hur gör vi?

Finns det några dolda avgifter?

Antingen skickar ni ett mejl till info@dromljus.com, ringer till
073-596 51 81 eller fyller i kontaktformuläret på
www.dromljus.com. Säljpaketet skickas sedan kostnadsfritt till en
gemensam adress.

Nej.

Finns det mer information om själva försäljningen?
Absolut! Surfa in på www.dromljus.com där ni kan ladda ner och
skriva ut nödvändigt material så som beställningslistor,
produktblad, informationsblad, affischer och tips på vägen till en
lyckad försäljning!
Vem kan vara vår kontaktperson?
Ni utser själva kontaktperson men vårt krav är att denne minst ska
vara 18 år fyllda. Vi reserverar oss även för att göra en eventuell
kreditupplysning då kontaktpersonen inte skall ha några
Betalningsanmärkningar. Vi på Drömljus assisterar
kontaktpersonen genom hela säljprocessen, från start till mål!

Hur levereras produkterna?
Vi levererar varorna till den överenskomna adress alternativt
så skickas dem. För mer information om exakt fraktkostnad
kontakta oss på Drömljus.
Hur gör vi för att äntligen skicka in beställningarna till Er?
När ni har tagit upp era beställningar så samlar er
kontaktperson upp dem och sammanställer dessa. Sedan går
denne in på vår hemsida www.dromljus.com och gör er
beställning.
Vad sker om kund ångrar sitt köp?
Vi ger alltid 30 dagars returrätt vid oskadad och bruten
förpackning. Returfrakten bekostas ej av Drömljus.

Finns det någon risk i det hela?

Hur gör vi för att sälja så mycket som möjligt?

Ni tar själva ingen risk med försäljningen genom Drömljus
eftersom ni själva inte behöver lägga ut pengar på produkterna.
Ni tar upp beställningar, levererar produkterna, tar betalt!

Använd säljmaterialet, ta hjälp av vänner och familj, era
facebookvänner och gå ut i grannskapet för att sälja själva! Vi
finns representerade på Facebook och Twitter så gå in på våra
sida och gilla! Kom ihåg, Drömljus produkter är så uppskattade
att själva försäljningen blir lätt som en plätt!

Är produkterna kvalitetssäkrade?
Ja, eftersom Drömljus produkter är kvalitetssäkrade genom den
internationella RAL märkningen så håller våra produkter hög
kvalitet och uppfyller de krav som ställs på ljus.

