
Enklaste sättet att 
tjäna pengar på

Vänd och läs  
om tips och lyckade 

försäljningar!

* Länken fick du med mejl från info@kakservice.se när du beställde infopaketet.

Säljer ni 340 st burkar så tjänar ni nu hela 9 180 kr (tidigare 8 500 kr)!

Infopaketet innehåller allt ni behöver för att komma igång med en ny försäljning. Följ 
stegen nedan så är ni igång på nolltid. Som trogen kund tjänar ni 2 kr mer per burk, vilket 
gör att ni nu tjänar 27 kr per burk. Så nu får ni ännu snabbare ihop pengar till den roliga 
klassresan eller cupen med laget. 

Och du, förtjänsten 27 kr per burk gäller förstås även när du beställer för en annan  
skolklass eller förening.

Så här går det till

Så här kommer ni igång
 y Gå in på Mina sidor – använd länken* du fått med mejl.
 y Bjud in säljarna och sätt ett slutdatum (tips: ca 3 veckor).
 y Dela ut säljkatalogerna (tips: 2 per säljare) och korten om  

webshoppen till säljarna. 

Mina sidor och säljarnas personliga webshop hjälper er att  
enkelt hantera försäljningen.

Lycka till med försäljningen!

Mikael Westerberg,  
Kakservice AB

PS. Be säljarna dela webshoppen till släkt, vänner  
och bekanta så når ni snabbare ert mål.

Tack för att du beställde ett nytt infopaket!
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Ta upp beställningar 
med säljkatalogen och 

webshoppen.

Beställ burkar, dela ut  
och ta betalt.

Redovisa försäljningen,  
behåll vinsten direkt.

Nu tjänar ni 

27  
kr/burk

använd både  
webshoppen och säljkatalogen  
så säljer ni mer och snabbare.

Tips!



Tryggt att veta
 »  Starta när ni vill 

Infopaketet innehåller allt ni 
behöver för att komma igång. 
Ni startar försäljningen när det 
passar er.

 »  Snabba leveranser 
Burkarna levereras till er inom 
2-5 arbetsdagar.

 »  Bra hjälpmedel 
Mina sidor – enkel och smidig 
hantering av försäljningen. 
Webshop - personlig webshop 
för enklare försäljning.

 »  Inga utlägg – Fri returrätt 
Ni har 30 dagars betalningstid  
och fri returrätt.

 »  Personlig support 
Ring oss gärna på 031-27 22 20, 
mån-fre 07.30-17.30.

Säljtips
 » Sälj till släkt, vänner och grannar.
 » Be vänner och familj att sälja på 

sina arbetsplatser.
 » Säljarna ökar försäljningen 

genom att dela sin personliga 
webshop.

 » Fråga många – ju fler ni frågar 
desto mer kommer ni att sälja.

Egna etiketter – gratis
Tacka kunderna för deras stöd 
genom en egen etikett med er 
förening/skolas namn eller logotyp. 
Etiketterna är gratis och ni fäster 
dem enkelt på burkarna ni sålt.

KAKSERVICE AB 
BIFROSTGATAN 44 
431 44 MÖLNDAL

Tel. 031-27 22 20 
Vardagar: 07.30–17.30 

info@kakservice.se 
SMS: 0730-12 22 20 

kakservice.se

98% av våra kunder är nöjda 
eller mycket nöjda med 
Kakservice. Det gör oss glada. 
(kundundersökning 2020)

98%

Vi klimatkompenserar 
för våra transporter, för-
packningar och innehållet 
i våra produkter.

Tack för
ditt stöd!

Klass 6B
Bergsskolan

Tack för ditt stöd!

Mallorca stod högst på listan 

13 332 krFörtjänst på  
en försäljning:

Hedeskolan  
klass 5A
Försäljningar ........... 1 st  
Deltagare .......... ca 20 st 
Förtjänst ......... 13 332 kr

Teambuilding och föreläsningar

46 100 kr
Kungsbacka  
simsällskap
Försäljningar ........... 1 st  
Deltagare .......... ca 80 st 
Förtjänst ......... 46 100 kr

Förtjänst på  
en försäljning:

”Eleverna använde både sociala medier och knackade 
dörr – det funkade väldigt bra. Även föräldrarna 
hjälpte till genom att ta med kataloger till sina 
arbetsplatser. Information om gluten och laktos är 
tydlig, så det finns verkligen något för alla!”

Liselotte Skoglund,  
lärare och klassmentor

”En bra idé är att föräldrar tar med en säljkatalog till 
sitt jobb och man kan dela länkar via sociala medier 
– Facebook, Instagram och så vidare. Många tycker 
att det är kul att gå runt – två och två – och sälja  
i sitt eget närområde och visa katalogen med de  
fina bilderna.”

Susann Samuelsson, aktiv förälder


