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Lägg beställning

Bestäm vilket alternativ och 
hur många ni ska sälja, beställ 

sedan hem Era fryspåsar!

Sälj 

Era fryspåsar levereras och Ni 
har nu hela 30 dagar på er att 

sälja!

Behåll överskottet

Efter 30 dagar betalar Ni 
fakturan och behåller  

Er förtjänst. Över 46% när ni 
säljer 300 fp eller mer!

1 2 3

Ring oss på kundtjänst 0485-690 000 
eller gå in på www.olandsplast.se
för att få mer information. 

Sälj Ölandsplasts kraftiga fryspåsarRiktigt bra förtjänst - ni behåller över 46%* 

• Ölandsplast Fryspåsar – En uppskattad kvalitet! 
• Något de flesta använder
• Hela 30 dagar på er innan fakturan ska betalas
• Full returrätt av oskadade förpackningar



Sälj något alla behöver - tjäna pengar till era aktiviteter!

Pappa, Mormor, gamle Gottfrid och grannens jaktlag – ja alla behöver fryspåsar! 
Sedan 80-talet har klasser, lag och hela föreningar  
sålt Ölandsplasts Kraftiga Fryspåsar. Ett uppskattat  
sätt att tjäna pengar till träningsläger och skolresor.

Ölandsplasts fryspåsar är av hög kvalitet och uppskattas  
av många hushåll runt om i landet. 

Vårt mål är att vi tillsammans ska ha nöjda kunder 
som ni kan återkomma till med jämna mellanrum.

Beställ redan idag på 

www.olandsplast.se

Alternativ 1 
Grön (2-lit 100 st, 3-lit 50 st)
En lättsåld förpackning med fler av de 
mindre storlekarna. 
Passar året runt i de  
flesta hushåll!

Alternativ 2 
Blå (2-lit 50 st, 3-lit 50 st, 5-lit 30 st) 
En förpackning med större påsar. 
Perfekt i jakttider 
och inför storbaket.

Inga extra kostnader tillkommer!

*Rekommenderat försäljningspris 65 kr. 
*Vid 300 fp eller mer betalar ni 34.90 kr/fp. 
Vid 150-250 fp betalar ni 35.90 kr/fp.  
För 100 fp betalar ni 36.40 kr/fp.
 
För den lilla klassen eller laget med få aktiva 
kan vi rekommendera att börja med ett  
mindre antal (100 till 250 fp), om det är första 
gången ni säljer. 

Ni har full returrätt av oskadade  
förpackningar och er enda kostnad blir då 
returfrakten. 

Ring oss på kundtjänst 0485-690 000 
eller gå in på www.olandsplast.se
för att få mer information och beställa. 

Ni säljer 300 fp á 65 kr* = 19 500 kr

Ni betalar 300 fp á 34.90 kr = -10 470 kr

Er vinst: 9 030kr

Ni säljer 500 fp á 65 kr* = 32 500 kr

Ni betalar 300 fp á  34.90 kr = -17 450 kr

            Er vinst: 15 050 kr

Ni säljer 1500 fp á 65 kr* = 97 500 kr

Ni betalar 1500 fp á  34.90 kr = -52 350 kr

              Er vinst: 45 150 kr

Passar när 
hela föreningen 
eller en större 
klubb säljer!

Passar en 
större klass eller 

ett större lag!

Passar en 
normalstor 

klass eller ett 
mindre lag!

Er förtjänst


