
Försäljning av Newbody 2019 
 
Klubben har åtagit sig att sälja diverse kläder. Så här går det till: 
Börja med att läsa ”Manual för säljare” som finns på klubbens hemsida 
www.strangnasvolleyboll.se som beskriver steg för steg hur du skall göra. 
Sen registrerar du dig som säljare via länk som finns på klubbens hemsida. 
 
Alla får en produktbroschyr och en beställningslista där beställningar skrivs ned (Beställaren 
skall anges med namn, telefonnummer och epostadress). Försäljningsperiod är fram till 16 
mars. Kostnaden för varje paket är 150 kronor. 
Eller så kan du och dina kunder handla via klubben webbshop. Hur det går till finns i 
”Manual för säljare”. 
OBS! Olika antal varor i olika paket samt att damtrosor säljs utan toppar. Paketens innehåll 
framgår av produktbroschyren och i webshopen. 
 
All försäljning registreras i webbshopen. Antingen gör du det själv eller så hjälper jag eller 
din tränare dig att göra det. 
 
Kunder som beställer skall betala produkterna vid leverans. Leverans till kund sker vecka 
13 eller 14. Återkommer med information om hur pengarna skall betalas in. 
 
Produktkataloger samt beställningslappar kommer att delas ut på träningen. Om någon 
skulle behöva fler produktkataloger och beställningslappar så har klubben fler av dessa. 
I produktkatalogen finns det en måttguide om man är osäker. 
Vill man komma igång tidigare så finns produkter, katalogen mm på www.newbody.se. 
OBS! Aprikos katalog/vår 2019 är vår katalog. 
 
Alla beställningslappar lämnas till din tränare senast 16 mars. Beställningslapparna behöver 
inte lämnas in om man har registrerat sin beställning via webbshopen. 
 
Jag uppmanar alla att sälja så många paket som möjligt. Klubben får leveranserna fraktfritt 
om vi beställer minst 350 paket. Så var aktiva i er försäljning, lägg inte produktbroschyren i 
pappershögen. Produkterna är bra och är av hög kvalité, det vet vi sedan tidigare 
försäljningar. Ta med broschyren på födelsedagar, till föräldrars kontor etc. Tänk på att det 
är sportlov 18-24/2 och då kanske man reser bort och träffar fler kunder. De flesta använder 
denna typ av produkter. Om någon vill ha förlängd försäljningstid så hör av er till mig så 
snart ni kan, så kan vi säkert lösa det. 
 
Eventuella frågor ställs till Peter Hellberg, 073 – 718 09 71, peter.hellberg@swipnet.se 
 
 
 
Lycka till med försäljningen! 
 
Peter Hellberg 
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