Aito turkkiainen
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 100 x 180 cm ja se on
100 % puuvillaa. Pyyhe toimii myös piknik-vilttinä,
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. Hamampyyhkeellä on erinomainen kuivauskyky ja se kuivuu
hämmästyttävän nopeasti!
Yhden pyyhkeen hinta asiakkaalle on 20 € ja jokaisesta
pyyhkeestä jää teille 8 €! 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
640 euroa!
Tarjoamme teille:
– laadukkaan ja upean Hamam- pyyhkeen
– todella reilun katteen 40 %
– ilmaisen toimituksen
– voimassa olevat kampanjaedut löytyvät
sivuiltamme (ryhmänvetäjän ja hyvän myyjän
palkkiot)
– maksuaikaa 14 päivää tilauksen toimittamisesta

Huomioikaa:
– arvonlisävero 24 % sisältyy hintoihin
– minimitilaus 50 pyyhettä
– lähetämme laskun toimituksen jälkeen ryhmänvetäjän
sähköpostiin

Myyminen ja tilauksen tekeminen: Ryhmänvetäjäksi
valittu henkilö rekisteröityy Meidän Tiimiin jossa ryhmän
myyjät tallentavat omat myyntinsä ja myyntiajan
päätyttyä ryhmänvetäjä tekee tilauksen nappia
klikkaamalla. Meidän Tiimistä myyjät saavat myyntinsä
avuksi henkilökohtaiset verkkokaupat!
Paperikuvastojen tulostus/ tilaus: Mikäli haluatte
Meidän Tiimin lisäksi paperikuvastoja voitte tilata
kuvastojamme info@ greatkids.fi tai yhteydenotto
lomakkeemme kautta.
Suosittelemme kuitenkin tulostamaan kuvastot itse jos
käytössänne on hyvä väritulostin, sivuiltamme löytyy
tulostettavat tiedostot.

12 upeaa väriä: pinkki, oranssi, keltainen, vihreä, sininen, lila, turkoosi, harmaa, petrooli, musta,
musta-pinkki ja musta-turkoosi.
“Tarkoituksenamme oli aloittaa luokkaretkivarojen kerääminen keväällä 2019 mutta joidenkin vanhempien
mielestä olisi hyvä aloittaa pienimuotoinen rahojen kerääminen jo nyt syksyllä.
Vaihtoehtoja alkoi kertyä meidän vanhempien yhteiseen whatsapp- ryhmään sukista kekseihin ja patukoihin
sekä joulumyyjäisiin.
Eräs vanhemmista oli löytänyt netistä Great Kidsin nettisivut ja sieltä löytyneet hamam-pyyhkeet. Pyyhkeiden
myynti alkoi kiinnostaa koska ne olivat suurimmalle osalle uusi tuttavuus ja hyvä myyntitulo myös houkutteli
myymään tuotetta.
Useamman vanhemman hyvät kokemukset pyyhkeestä lisäsivät myös kiinnostusta.
Saimme myytyä hamam-pyyhkeitä 447 kpl ja näin saimme hyvän pohjan luokkaretkirahastoomme (4470 €).”
************************************************************************************************************
“Mitens me sitä rahaa sitten kerätään? Jotenkin näin se alkoi meidän vanhempien kokoontuminen.
Pieni rinki luokkahuoneessa ja ideatkin ehkä hakusessa. Myyjäisiä, keksejä, vessapaperia ja mitäs niitä nyt
onkaan… “Hei, oletteko kuulleet Hamam-pyyhkeistä?” yksi googletti ja siitä se ajatus sitten lähti.
Ja niin me päätimme kokeilla pyyhkeitten myyntiä Great Kidsin kautta. Ja kyllä kannatti.
Tilaukset rupesivat viuhumaan ja kun pyyhesuosituksiakin alkoi kuulumaan sieltä sun täältä, yhä useampi
innostui myynti-ja ostohommiin.
Great Kids on kyllä toiminut kohdallamme hienosti. Kysymyksiin on tullut nopeasti vastauksia ja toimitus
pysyi hyvin aikataulussaan ja vielä isot laatikot kotiintuotuna!
Itse pyyhkeet ovat laadukkaita ja toimivia. Menevät todella pieneen tilaan ja eivät paina juuri mitään,
erinomaisia siis esim retkipyyhkeiksi tai lapsen kassiin urheilutunneille.
Leirikoulun varainkeruu sai hyvän startin. Ylitimme minimi tilauksen roimasti, triplaten!”

