För klass-/lagkassan mot mobbning
Dryga ut er kassa genom att sälja bra barnböcker med budskap att vara en bra vän och lagspelare!
Nu kan ni tjäna pengar till klassen/laget och samtidigt bidra till att motverka mobbning,
delar av vinsten går till Friends.
Upplägget är enkelt administrativt både för säljande hjältar och för ansvarig vuxen.
På vår hemsida laddar ni ner allt nödvändigt material för att komma igång direkt.
Vi presenterar stolt snälla böcker från vår egen bokhylla till ett pris där ni får god förtjänst!
Till tre av pekböckerna ingår även ett gosedjur.
Hur går det till?
Ansvarig anmäler intresse med ett mail till carina@smultronforlag.se
anger kontaktperson och postadress vi ska leverera beställda böcker till.
Ansvarig vuxen laddar ner presentationsunderlag och beställningsblankett som finns att ladda ner på
Smultron Förlags hemsida www.smultronforlag.se.
Dessa två blad behöver ungdomarna ha med sig när de är ute och säljer.
Vi rekommenderar att ha en försäljningsperiod på 2-3 veckor.
Efter att vi fått in er sammanställning av era beställningar levereras böckerna inom en vecka till ansvarig
kontaktperson. Därefter levererar ni böckerna till kunden och tar betalt vid leveransen.
Antingen kontant eller smidigt med Swish.
Ni har två veckor på er att betala fakturan som bifogas vid leveransen av böckerna.
Vi bjuder på frakten!
Ni kan tjäna upp till 40kr per bok!
Ert inpris per produkt:
Kategori A - D, F - G 60:Kategori B2 - D2 140:Kategori H - K 110:Kategori E + L 210:Notera att beställningar som inkommit till oss från er är bindande.

Gör så här:
1 ansvarig anmäler laget/föreningen per mail
2 Ladda ner de två dokumenten på hemsidan och dela ut ett exemplar till varje säljare.
3 Ut och knacka dörr!
4 Maila in en sammanställning av beställningarna, detta är er beställning.
5 Ta emot, leverera och ta betalt för böckerna
6 Betala fakturan inom två veckor efter mottagen leverans
7 Tack för ert bidrag i arbetet mot mobbning!
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