
Tarjoamme myytäväksenne
harvinaisia herkkuja, ekologisia kestosuosikkeja ja 
uutuustuotteita kevääseen ja kesään!

Valittavana kaksi myyntikategoriaa: 
Sweet Dreams herkut ja All Stars kuvasto!

Sweet Dreams sisältää huikean valikoiman erilaisia 
harvinaisia herkkuja: Suomen parasta, alkuperäistä ja 
suosituinta Makulakun metrilakua montaa eri sekoitusta 
saatavilla VAIN meiltä! Lisäksi kirpeitä ja kamalan kirpeitä 
salmiakkeja, suklaisia lakukuulia, pehmeää fudgea ja 
hedelmä-salmiakkimakeisia. 

Meidän Tiimin verkkokaupoissa lisäksi extraherkkuina hyvän 
makuista toffeeta 12 eri maussa sekä talvikaramelleja 
(omena-kaneli ja piparkakku). Näitä saatavilla niin kauan kuin 
varastoa riittää (saldo näkyy myyjien verkkokaupoissa). 

All Stars kuvasto sisältää yllä mainittujen herkkujen lisäksi 
erilaisia suosikki- ja uutuustuotteita; siivoussaippuaa, 
tiskirättejä, keittiöliinoja, keväisiä sohvatyynyn päällisiä, 
tölkin viilentimiä, urheilusukkia, bambusukkia, sneaker 
sukkia, lasten sukkia, rantakasseja, messenger laukkuja, 
piknikpeittoja ja hamam- pyyhkeitä (6 väriä). 

Ansionne on 35- 40 % kaikista tuotteista jotka sisältyvät 
paperikuvastoon. 

Meidän Tiimin myyjäkohtaisissa verkkokaupoissa lisäksi erä 
sukkia hauskoilla kuoseilla ja ruttusukkia. Näiden ansio 33,3 
%. Myyjäkohtaisissa verkkokaupoissa on näkyvillä 
reaaliaikaisesti jäljellä olevat määrät ko. extratuotteita.

Myyntiajaksi suosittelemme kolme viikkoa.

Minimitoimitusmäärät ym: 
Ei minimitoimitusmäärää. Toimitus on ilmainen kun 
myynnin määrä vähintään 600 € (meidän laskumme teille). 
Alle 600 € tilauksissa toimitusmaksu 15 € Schenker 
noutopisteestä. 
Emme pakkaa tuotteita myyjäkohtaisesti koska tuotteet ovat 
niin erikokoisia ja – mallisia että lähetettävien laatikoiden 
määrä triplaantuisi mutta saatte meiltä ilmaiseksi 
muovikassit ja niihin kiinnitettävät tarrat kassien 
myyjäkohtaiseen nimeämiseen. 

Tarjoamme myytäväksenne erilaisia, 
värikkäitä ja hyvin myyviä tuotteita, joiSta 

suuri osa on saatavilla ainoastaan meiltä 
koko Suomessa!

Maksuaikaa on 14 pv tilauksenne toimittamisesta. Laskun 
lähetämme yhteyshenkilönne sähköpostiin toimituksen 
jälkeen.

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 
Meidän Tiimin kautta samalla kun luotte myyntikampanjan. 
Sivuiltamme löytyvät tulostettavat kuvastot jos haluatte 
tulostaa ne itse. Lähetetyistä All Stars kuvastoista 
veloitamme à 0,50 € mutta vain mikäli myynti jää alle 2000 €.

Ryhmänvetäjän ja parhaan myyjän palkkiot:
Kun myyntinne ylittää tietyt euromääräiset rajat haluamme 
antaa parhaiten myyneille ja ryhmänvetäjälle vaivanpalkaksi 
palkkioita jotka ovat nähtävillä Kampanjaedut sivullamme.  
Edellyttää myyjien kirjaavan myyntinsä Meidän Tiimiin. 
Tarkistakaa nettisivuiltamme mitä palkitsemiskampanjoita 
meillä on voimassa ja mihin saakka.

Muuta huomioitavaa: Kevätkauden myyntiaika on 
12.5.2023 saakka johon mennessä lopputilaukset sisään.

Lisätietoja info@greatkids.fi tai 040 177 1213

Myyntiansio 35- 40 % kaikista 
kuvastotuotteista. Meidän Tiimin 
extratuotteista 33,3 %.- 




