Tjäna pengar till klassen, laget och
föreningen!
Det är enkelt att sälja med Ravelli och vi ger en personlig service
hela vägen.

Ni tjänar upp
till 60kr per
sålt paket

Ravelli skall förknippas med GLÄDJE – GEMENSKAP – TILLSAMMANS i alla
lägen. Ravelli vill värna om, investera i barnen, som är vår framtid och vår
största resurs.
Alla ska få vara med!

Webb shopar. Länken till web shopen skickas via sociala
medier/e-mail där säljarens kunder kan lägga sina
beställningar. Varorna kan antingen skickas direkt till
säljarens kunder i Sverige (med en subventionerad
fraktkostnad) eller levereras med den ”normala” stora
leveransen.

Svensk tillverkade täcken, kuddar, bälten och grytlappar.
Hemtextil såsom plädar, handdukar, påslakan, underlakan
m.m.
Barnstorlekar – strumpor, kalsonger, trosor och tränings Tshirt, Zip-tröja.

Perfekta presenter, ”give aways” - levererade direkt till dörr.
Enkelt att administrera och sälja. För kontaktpersonen och
säljare.

Vårt Oceansortiment med städ-, tvätt-, disk- och
rengöringsprodukter som produceras i Sverige. Prisbelönta
produkter som är miljömärkta och klimatsmarta.

Tjäna pengar till lagkassan - Att sälja Ravelli ger mer förtjänst
än andra typer av försäljningar. Intjäning + 34 % provision.

Ravelli starkt varumärke - säljer sig självt: Går inte att köpa ur
butik.

Intressant sortiment –underkläder, strumpor och
träningskläder.

Användbara produkter – någonting för alla! med hög kvalité.
Och genom ditt köp stöttar du föreningen, laget eller klassen.

Vår idé
Ravelli målsättning är att alla ungdomar/barn skall få samma chans och förutsättningar. Vi på Ravelli ser till att det blir
möjligt. Genom att sälja Ravellis handdukar, bäddset, svensktillverkade kuddar, täcken och mycket annat kan ungdomarna
tjäna pengar och därmed få möjlighet att åka på skolresa, cuper, träningsläger.
Drömmarna är många och Ravelli ser till att de uppfylls.
Det är Superenkelt att starta en säljomgång. Registrera er på www.ravelli.se eller ring 0370-826 00. Ravelli hjälper er att
komma igång. Inom några dagar är ni igång och kan tjäna pengar.

Så här går det till:

Börja vid målet

Order läggs i webb portalen

Prata ihop er om vad förtjänsterna ska leda till. Fantisera om hur kul
det ska bli när drömmen uppfylls. Vilken resa planerar ni med
klassen, vilken cup vill ni vara med i med laget, vad vill ni göra för
pengarna ni har tjänat in? Räkna sen förnuftigt på vad det kommer att
kosta. Med motivation och verktyg är det lätt att komma vidare. Om
alla hjälps åt kommer det att gå riktigt bra.

Några dagar innan säljomgången är över, påminner kontaktpersonen
säljarna via e-mail, telefon eller personligt möte att de överför sina
order från beställningsformuläret till sin egna webbportal/webbshop.
Kontaktpersonen får även ett påminnelse e-mail från Ravelli att det
1 vecka kvar av säljomgången.
Kontaktpersonen avslutar säljomgången, när alla säljarna har sålt
färdigt, genom att trycka på den gröna rektangulära knappen i
webbportalen; ”Avsluta säljomgång”. Kontaktpersonen fyller i den
adress dit paketen ska levereras.

Välj en kontaktperson
Ni börjar med att utse en kontaktperson, som är minst 18 år.
Kontaktpersonen registrerar sig på ravelli.se med alla sina uppgifter.
Det går också bra att ringa oss på Ravelli så hjälper vi er med
registreringen. Ni får era kataloger och eventuella visningsprover och
kan köra igång att sälja.
Kontaktpersonen sköter sedan kontakten med Ravelli och ser till att
alla säljarna får sin inloggningar och registrerar sig via
registreringslänken som kontaktpersonen skickar ut per email.

Försäljning pågår / order skrivs
Försäljningen pågår ca 3-5 veckor. Alla säljarna lägger in order i sin
web portal. Viktigt att alla säljare delar länken till sin webb shop, då
kan alla i hela Sverige handla och stötta er. Administratören har en
mycket god översikt på hur det går med försäljningen för respektive
säljare. Hur mycket ni har sålt och kan på så sätt se till att alla i laget
eller klassen är med och säljer.
Varje kund kan själv bestämma om de vill ha leverans direkt inom en
vecka med DHL ombud eller leverans via säljaren då säljomgången
har avslutats.
Man kan även välja endast digital försäljning. Då handlar kunderna
endast via er webbshop, betalar via klarna och hämtar ut sitt paket på
närmaste ombud. Ni hanterar inga paket och får förtjänsten insatt.

Gör en intresseanmälan här

Leverans av produkter från Ravelli lager
Leverans sker ca. 10 dagar från orderläggning. Beställda produkter
samt faktura anländer till kontaktpersonen eller till den
leveransadress som bestäms.

Leverans till slutkund
Alla säljare delar ut paketen till sina kunder och tar betalt. De kunder
som har köpt och betalat via Klarna har redan fått sina paket.
Smidigast är att ta betalt direkt när ni lämnar ut paketen.
Alla byten och reklamationer är helt gratis.

NI ÄR I MÅL!
Nu har ni nått i era mål – resan/cupen/träningslägret är betalt och ni
är på väg! Det uppsatta målet är nått och ni är på väg tillsammans
mot den minnesvärda upplevelsen som ni har längtat efter.
Vi ser fram emot att få hjälpa er nå ert mål!

Låt varenda unge få vara med och skapa vänner och
minnen för livet!

Ravelli AB
Liavallsvägen 4
33596 Kulltorp

Vxl: +46 (0) 370-82 600
Email: info@ravelli,se
www.ravelli.se

Instagram: ravelliab
Facebook: Ravelli AB
Twitter: @RavelliThomas

