TJÄNA PENGAR
till klassen eller laget

Produkten
Vad är det för typ av såser?
Det är piri-piribaserade grillsåser som passar lika bra som bordssås
som smakförädlare i matlagning. Grillsåserna innehåller bara naturliga råvaror som t.ex. piri-piri, paprika, färskpressad vitlök och citron.
Såserna innehåller inte gluten eller laktos samt är fria från E-nummer.

Grillsåsen som passar till allt!
Såserna passar till kött-, fisk-, skaldjur och grönsaker samt i
mexikansk mat. Original och Garlic är framförallt framtagna
för att passa till nötkött, fläskkött och kyckling medan Lemon
är framtagen för fisk, skaldjur, kyckling och grönsaker.
Information om produkten och konceptet finner ni på www.gorillaX.se

Så fungerar det
1. Beställ produkterna från www.gorillaX.se
Enkelt. Ni beställer era produkter från beställningsformuläret
på gorillaX.se eller via telefon. Vi finns tillgängliga alla dagar i
veckan. Leverans sker kostnadsfritt till överenskommen adress.

2. Sälj och leverera vid samma tillfälle
Roligt. Med vårt koncept levererar ni produkten direkt vid försäljnings
tillfället. GorillaX goda grillsåser ”gogrilla” är inte bara välsmakande
utan har även en praktisk storlek med en cool etikett, vilket gör
den mycket lättsåld. Vi erbjuder även alternativet att först ta upp
beställningar via vår beställningslista (använd beställningsformuläret
på gorillaX.se), därefter beställa samt leverera.

3. Räkna er förtjänst och planera för ert äventyr
Riskfritt utan utlägg. Med GorillaX koncept tar ni inga risker, då betalning
sker efter er försäljning är utförd. Alla säljer efter egen förmåga
under försäljningsperioden. Ni betalar sedan endast för sålda
produkter och behåller all er förtjänst. Eventuellt osålda produkter
tas kostnadsfritt tillbaks av GorillaX.

Så här säger Kristianstad BoIS P-03
–
–
–
–
–

Vad lätt det var att sälja gogrilla grillsåser!
Vi tjänade 26 800 kronor!
Det här är verkligen kul!
Perfekta ”gå bort presenten”, istället för en flaska vin eller blommor.
Bra pris och hög förtjänst! Endast 100 kr ut till kund så tjänade
vi 40 kr.

Priser – Villkor – Kontakt – Information
Antal
Inköpspris per
förpackningar förpackning

Förtjänst per
förpackning

Total
Förtjänst

125 st

60 kr

40 kr

5.000 kr

”Nano”

250 st

60 kr

40 kr

10.000 kr

”Lilla”

375 st

60 kr

40 kr

15.000 kr

”Mellan”

500 st

60 kr

40 kr

20.000 kr

”Stora”

En förpackning består av ett 3-pack såser i olika smaker som levereras
i en praktisk kartong, se bild ovan. Rekommenderat försäljningspris är
100 kr/förpackning. Frakt och moms ingår i inköpspriset.

lilla

TJÄNA
10000 kr

mellan

TJÄNA
15000 kr

stora

TJÄNA
20000 kr

Ovanstående exempel är förslag på beställningar av förpackningar som
baseras på 25st säljare som säljer 10st, 15st alt. 20st förpackningar var.

Kontaktinformation
info@gorillaX.se
www.gorillaX.se
08-684 398 00
GorillaX AB
Org.nr: 556837-2691
Innehar F-skattebevis

