
HUR GÅR DET TILL?

ETT ENKELT SÄTT ATT TJÄNA PENGAR F Ö R  S KO L K L AS S E R , L AG  O C H  F Ö R E N I N GA R



SÅ GÅR DET TILL



1. REGISTRERA ER
Utse en kontaktperson (18 år) 
som registrerar laget eller klas-
sen på Sukkatukku.fi Startpaket 
med kataloger, beställningslistor, 
säljarnas inloggningsuppgifter 
och varuprover kommer inom en 
vecka. 

3. DELA UT OCH TA BETALT
Dela ut beställningarna till 
säljarna och kontrollera att allt-
ing stämmer mot följesedeln. 
Säljarna delar ut sina varor till 
kunderna, samt tar betalt och 
redovisar sedan sin försäljning 
till kontaktpersonen. 

2. DAGS ATT SÄLJA 
Säljarna aktiverar sitt konto och 
får sin länk till sin webbshop. 
Dela webbshopslänken och visa 
katalogen till så många som 
möjligt. Vi packar efter varje
säljare och lag. Leveransen 
skickas inom ca 5-10 arbetsda-
gar.

4. BETALA FAKTURA
Kontaktpersonen betalar 
Sukkatukkus faktura och ni 
behåller er vinst på 30% av 
hela försäljningen. 
Ni är i mål!



VARFÖR 
SUKKATUKKU?



VI ERBJUDER ER FÖLJANDE:

• Bra kvalitet till ett rimligt pris. 1 års garanti.
• Hög förtjänst – Ni tjänar 30% (4.5-45€ ) per sålt paket.
• Enkel administration – Vi packar alltid per säljare och lag.
• Alla får en egen webbshop och personligt konto.
• Gratis frakt och en gratis bytes- och returfrakt.
• Inga utlägg – Betalningstiden för fakturan är 20-30 dagar.
• Säljmaterial ingår till alla deltagare.
• Personlig support genom hela försäljningen.



VI BRYR OSS!



VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR 
KOMMANDE GENERATIONER
VIKTEN AV HÅLLBAR KLÄDTILLVERKNING
För oss på Sockgrossisten är det viktigt att plaggen tillverkas på ett 
hållbart sätt där vi minskar vår miljöpåverkan där det är möjligt. 
Vi anser att kvalitet, miljö och etik hänger samman och det är något 
som vi ständigt arbetar med för att förbättra. 

Vi vill att våra kunder ska få en positiv och trygg upplevelse när dom 
handlar våra produkter. I stort sett tillverkas alla våra plagg i Öko-tex 
certifierade material, vilket garanterar att det inte finns några ohäl-
sosamma kemikalier i tyget.

Vi är noggranna med ursprunget av merinoull som används i våra 
produkter. All merinoull är certifierad mulesingfri med fokus på djurens 
välfärd.

Våra ledord är kvalitet framför kvantitet.



onko kysyttävää?
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Puh. 040-032 81 83
S-posti: info@sukkatukku.fi

www.sukkatukku.fi


