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Mietittekö  

• mistä saisi rahaa luokkaretken järjestämiseen? 

• Miten hankkia joukkueelle uusia pelivarusteita? 

• Millä tukea yhdistyksen / järjestön toimintaa? 

 

Hyvä vastaanottaja!  

Meillä on Teille ratkaisu hyvää, kannattavaan ja helppoon varainkeruuseen.  

Tehkää se Oriflamen tuotteilla! Meillä on tarjota teille viisi (5) erilaista settiä 

myyntiin. Tuotteet ovat jokapäiväiseen hygieniaan liittyviä tuotteita.  

 

Te voitte ottaa myyntiin 

kaikki setit, tai valita 

seteistä ne, jotka tuntuvat 

mielekkäämmiltä.  Voitte 

halutessanne hinnoitella 

setit itse, tai kysyä apua 

meidän konsultiltamme. 

Varain hankintaan otettua 

settiä on myytävä vähintään 10 kpl jotta hinnasta tulee varainhankinta hinta.  

Näin toimitaan: 

✓ Valitsette joukostanne vähintään yhden yli 18-vuotias vastuuhenkilö, joka 

hoitaa varainhankintaa meihin päin.  

✓ Toimitan vastuuhenkilölle tilauslistat joko sähköpostilla tai tulosteena. 

✓ Sopikaa valmiiksi, miten laskutatte ostajaa tuotteista. (käteinen, lasku) 

✓ Te keräätte ennakkotilaukset tilauslomakkeen avulla.  

✓ Kun tilaukset ovat valmiit, palauttakaa yhteenveto siitä, kuinka monta 

kappaletta mitäkin settiä tilaatte.   

✓ Toimitan tilauksenne noin viikon (1) kuluttua.  

✓ Lasku tulee tilauksen mukana ja siinä on seitsemän (7) päivää maksuaikaa 

✓ Toimitan teille tilauksen mukana muovipusseja tuotteiden pakkaamista 

varten  

✓ Myyjät toimittavat tuotteet tilaajille. Huom! Onhan tilaajat maksaneet? 
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Tulos: 

✓ Myyjät tilittävät rahat vastuuhenkilölle, joka maksaa tuotteiden mukana 

tulleen laskun 

✓ Maksatte tuotteista vain nettohinnan, joten erotus, eli myyntivoitto jää 

teille 

✓ Kiitoksena onnistuneesta yhteistyöstä Arctic Beauty lahjoittaa Teille 20 

€:n lahjakortin S-kauppaan. Voitte käyttää sen yhteiseen hyvään tai vaikka 

palkita parhaan myyjän. Päätös on teidän. 

 

Esimerkkejä varainhankinnasta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varainhankinta setti 1 Suihkusetti 

Myyntihinta (verkkokauppahinta)   16,00 €  (Huom.! Voitte myydä edullisemminkin) 

Ostohinta      6,90 € 

Voitto jokaisesta myydystä     9,10 € 

Vähimmäismyynti 10 kpl  91,00 € voittoa  

 

Varainhankinta setti 2 Meikkisetti 

Myyntihinta (verkkokauppahinta)   29,00 €  (Huom.! Voitte myydä edullisemminkin) 

Ostohinta      7,90 € 

Voitto jokaisesta myydystä    22,00 € 

Vähimmäismyynti 10 kpl  220,00 € voittoa  

 

Varainhankinta setti 3 Jalka-ja käsivoidesetti 

Myyntihinta (verkkokauppahinta)   16,00 €  (Huom.! Voitte myydä edullisemminkin) 

Ostohinta      4,90 € 

Voitto jokaisesta myydystä   11,10 € 

Vähimmäismyynti 10 kpl  111,00 € voittoa  
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✓ Oriflamen tuotteet ovat laadukkaita ja tunnettuja 

✓ Myynti on täysin teille riskitöntä. Ei tarvitse ostaa etukäteen, pelkästään 

tilatut kappaleet 

✓ Tuotteillamme on 100 %:n tyytyväisyystakuu ja ilmainen palautus- ja 

vaihto oikeus 14 vrk (myös avatuille paketeille) 

✓ Varainhankintaa on mahdollista tehdä somen kautta kotoakin, vaikka 

perinteinen ovelta ovelle myynti moninkertaistaakin tuoton.  

 

Toivottavasti kiinnostuitte varainhankinnastamme. Vastaan mielelläni esiin 

tulleisiin kysymyksiin. 

 

Lämpimin terveisin,  

 

   

 

Varainhankinta setti 4 Hiustenhoitosetti 

Myyntihinta (verkkokauppahinta)   16,00 €  (Huom.! Voitte myydä edullisemminkin) 

Ostohinta      6,90 € 

Voitto jokaisesta myydystä     9,10 € 

Vähimmäismyynti 10 kpl  91,00 € voittoa  

 

Varainhankinta setti 5 Miesten setti 

Myyntihinta (verkkokauppahinta)   20,00 €  (Huom.! Voitte myydä edullisemminkin) 

Ostohinta      6,90 € 

Voitto jokaisesta myydystä     13,10 € 

Vähimmäismyynti 10 kpl  131,00 € voittoa  
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