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Vårterminens säljperiod för Ravelli startar 29 januari och pågår till 2 mars. 

OV har valt Ravelli, därmed är det inte tillåtet att ert lag säljer New Body, Gutz eller 

motsvarande. Hela förtjänsten går till ert lags gemensamma lagkassa.  

Ravelli produkterna är lättsålda, kanonkvalitet och med hög intjäning. (Alla paket kostar 200 

kr/paket och ni behåller alltid mellan 55-62 kr/paket)  

Bifogar den nya katalogen, där vi bl.a. presenterar ett antal nya produkter inför våren 2018, såsom: 3 

st. nya bäddset, 3 st. nya plädar, 3 st. ny handduks set, 1 st. underlakan för dubbelsäng, 1 st. 

träningsväska och 1 st. ryggsäck – kolla den bifogade PDF´n Nyheter 2018.  

Kolla gärna den bifogade PDF´n, katalog vår 2018 och dokumentet ”Varför sälja Ravelli”.  

Nedan är lite kort info om hur det funkar att sälja RAVELLI:  

• Alla säljare får en egen ”privat” web shop. Länken till web shopen skickas via sociala medier eller 

email, där säljarnas kunder kan lägga sina beställningar. Varorna betalar kunden via Klarna och de 

beställda varorna skickas direkt till säljarens kunder i Sverige (med en subventionerad fraktkostnad 

79kr/paket oavsett hur mkt som skickas). Det finns även en möjlighet att skicka de beställda varorna 

via den ”normala, stora” leveransen. 

• Perfekta presenter, användbara produkter i vardagen, levererade direkt till dörr. 

• Enkelt att administrera och sälja. Kontaktpersonen får en inloggning till lagets säljomgång/webb 

portal. Säljarbrev delas ut tillsammans med katalog/beställningsformulär. Ravelli APP laddas ner för 

Smartphone och webbshopen sprids via social medier. Nu är det bara att köra igång försäljningen. 

• Barnstorlekar: kollektionen består av olika paket med: Kalsonger/trosor (nu även i XXS passar barn 8-

10 år och XXL i kalsonger), strumpor, träningskläder, hemtextil och köksredskap. 

• Svensk tillverkade produkter ex. köksredskap, kuddar, täcken. 

• Paketen kostar 200 kr/paket och minst 55 kr/paket går alltid till laget. 

• Paketen levereras i uppmärkt pall till den adress ni angiver och alltid per säljare, så det blir enkelt att 

fördela. 

• 1 kr/paket till skänker Ravelli till Friends. 

• Ravelli är ett starkt varumärke som inte går att köpa ur butik. (All försäljning sker via lag eller klasser) 

Har ni frågor så återkom! 

 

Klubben önskar att ni väljer någon av OVs samarbetsparter vid all försäljning i OVs namn. Att 

sälja Ravelli är inget krav på laget från klubben men många lag har efterfrågat möjligheten 

att tjäna pengar till lagkassan. 

Viktigt att notera - produkter sid 4-7 i katalogen bifogad säljer vi inte utan här väljer vi vår 

Huvudsponsors Stadiums sortiment. 

Lycka till 

/Föräldranätverket  

PS: att sälja Ravelli är en möjlighet att tjäna pengar till den egna lagkassan, inget som 

klubben ålägger lagen.  


