Aito
turkkilainen
Hamam-pyyhe.
Upea tuote,
helppo myydä.

Jos ette ole vielä tutustuneet näihin mielettömän
ihaniin, keveisiin, suuriin ja nopeasti kuivuviin pyyhkeisiin niin viimeistään nyt kannattaa tutustua.
Hamam-pyyhe on reilun kokoinen 170 x 100 cm
ja se on 100 % puuvillaa. Pyyhe toimii myös piknikvilttinä, torkkupeittona, huivina, laudeliinana,
päiväpeittona tai vaikka pöytäliinana! Pyyhe menee
rullattuna erittäin pieneen tilaan ja se on näppärä
ottaa mukaan myös reissulle tai treenikassiin, paino
260 g. Hamam-pyyhkeellä on erinomainen kuivauskyky ja se kuivuu hämmästyttävän nopeasti!
Ja kuivauskyky vaan paranee käytössä.

Hamam_esite_lomake_kouluille

Yhden pyyhkeen hinta asiakkaalle on 25 € ja jokaisesta pyyhkeestä jää teille 10 €! Mikäli
ryhmässänne on 20 myyjää, tarvitsee yhden myydä
vain neljä pyyhettä, esim. yhteen neljän hengen
perheeseen jokaiselle oma pyyhe. Näin olette
myyneet jo 80 pyyhettä ja tienanneet 800 euroa!
Tarjoamme teille:
– laadukkaan ja upean Hamam- pyyhkeen
– todella reilun katteen
– ilmaisen toimituksen, katso toimitusaikataulu
sivuiltamme (Postin business day 14 tai nouto
postista)
– maksuaikaa 14 päivää tilauksen toimittamisesta

Huomioikaa:
– arvonlisävero 24 % sisältyy hintoihin
– minimitilaus 50 pyyhettä
– lähetämme laskun toimituksen jälkeen yhteys
henkilönne sähköpostiin
Tilauksen tekeminen:
Tilaajan oltava yli 18 vuotias, opettaja tai oppilaan
vanhempi/seuranjohtaja tai muu vastaava.
Ilmoittakaa tilatessanne seuraavat tiedot:
– koulu + luokka ja luokanvalvojan nimi tai seura
ja seuranjohtajan nimi
– yhteyshenkilö + puhelin + sähköpostiosoite
– toimitusosoite
– lähettäkää tilauksenne s-postilla
Täyttäkää kääntöpuolen tilauslomake ja lähettäkää s-postilla osoitteeseen info@greatkids.fi

TILAUSLOMAKE
kouluille & seuroille

Merkitkää alle minkä värisiä Hamam-pyyhkeitä tilaatte ja montako kappaletta.
Huom! värisävyt saattavat hieman p
 oiketa kuvien sävyistä. Minimitilaus 50 kpl.

Valkoinen ________________ kpl

Harmaa

_______________ kpl

Pinkki

_______________ kpl

Sininen

Lila

_______________ kpl

Turkoosi

_______________ kpl

_______________ kpl

Tilaajan tiedot

n Tilaaja on täyttänyt 18 vuotta

Koulu ja luokka tai seura______________________________________________________________________
Luokanvalvojan tai joukkueenjohtajan nimi_______________________________________________________
Yhteyshenkilö______________________________________________________________________________
Puhelin_____________________________Sähköposti ___________________________________________
Tilausmäärä yhteensä __________ pyyhettä
Toimitusosoite______________________________________________________________________________
Täytä lomake, tulosta tai skannaa ja lähetä tilausliite osoitteeseen info@greatkids.fi.

