
  Varför sälja
1. Tjäna pengar tll laggassan - Att sälja  R veljji  gl  el  fö jaälssj äls  sr   jpel  
 ve fö säljasi sg  .

2. Användbara produgter - hög kve ji jé. Och glsoe ri tt köe sjött   ru 
fö lsi sgls

3. Intressant sortient – lskj  l  tt sälja a el  äls b    usrl kjälrl a sj ueeo .  
T älsi sgskjälrl a h srruk  a eåsj k sa svensgtllvergade jälcklsa kurr   och 
köks lrsk ea e.e.

4. Prisvärt, pageten gostar  jjtir 200 k pe klj och ei ssj 55 k pe klj tijj l .
5. Egen unig web shop. Lälskls tijj  lb shoels ski ck s vei   sociala iedier och e-

iail räl  sälja  lss kusrl  k s jälgg  si s  blsjäljjsi sg  . V  o s  k s  stisgls 
ski ck s ri  lkj tijj sälja  lss kusrl  i  Svel i gl (elr ls subvelstiosl  r 
f  kjkosjs r) ljjl  jlvel l  s elr rls ”so e j ” jlvel  ssls. 

6. Perfegta presenter, ”giveaways” - jlvel l  rl ri  lkj tijj rö  !
7. Engelt at adiinistrera och sälja. Fö  kosj kjel sos och sälja  l.
8. ”APP” Ravelli: Fö säljasi sg sköjs sei ri gj vei   ri s Se  jehosl.
9. Ravelli levererar  jjtir el  sälja  l – ru sji eel  fö rlj  e kljls.
10.Barnstorlegar – sj ueeo a k jsosgl a j oso  och j älsi sgs T-shi  j.
11.1 gr/paget går tll  riends
12.Sälj diregt tll företag – e kljls kosj   rå 172 k  lx. eoes. R veljji  blj j   55 
k  tijj j glj i  e ovei si os.

13.Ravelli stargt varuiärge - säljer sig självt: Gå  i sjl  tt köe  u  butik.
 Exempel:   
Fö lsi sgls Växjö Vipers IBK sålde Ravelli hösjls 2018. Dlj ueejlverls soe 
epcklj jälttsåjj. Toj jj såjrls c.a 4.000 paket. Fö lsi sgls fck räl elr i s r pgj 
300.000 gr ingl. sponsring. 

 Snittförsäljning el  j g ji ggl   usj 210
paget.  Fö jaälssjls bji   rå 13.000 gr
tijj j gljpkj ssls och r pgj 62
k pe klj

Det är Superenkelt att starta en säljomgång.
Registrera er på www.ravelli.se eller ring 0370-826 00. Ravelli skickar 
försäljningsmaterialet, 2 dagar senare är ni igång och tjänar pengar.

Varma hälsningar 

Ravelli AB             

http://www.ravelli.se/

