TIETOA KYNTTILÖISTÄ
Tuotetietoa Kruunukynttilöistä:
Kauniit kruunukynttilät ovat käsintehtyjä
Ne ovat noin 35 cm korkeita ja palavat noin 9,5 tuntia
Jokaisessa kynttiläpakkauksessa on 6 kynttilää
Kynttilöitä on saatavilla valkoisena, punaisena, keltaisena ja harmaana

Kruunukynttilöiden myyntihinta:
Myyt kynttilät hintaan 10 € / pakkaus (me saamme pitää 5 €)

Tuotetietoa Tuoksukynttilöistä:
Ihanista tuoksukynttilöistä löytyy neljä eri tuoksua:
Lily of the valley – raikas kielon tuoksu
Blackberry – hienovarainen auringon kypsyttämien karhunvatukoiden tuoksu
Jasmine– kesäinen kukkivan jasmiinin tuoksu
Green Tea – tuore ja kevyt vihreän teen tuoksu
Kynttilät ovat 8 cm korkeita, ja ne on pakattu yksittäin kauniiseen pahvikääreeseen.
Paloaika on noin 33 tuntia.

Tuoksukynttilöiden myyntihinta:
Myyt tuoksukynttilät hintaan 10 € / kpl (me saamme pitää 5 €)

Tuottomme:
Tienaamme 50 % kaikesta myyntituotosta.
Tämä tarkoittaa, että jos meitä on esim. 28 henkeä, jotka kukin myymme 10 kpl tuoksukynttilöitä tai 10
pakkausta kruunukynttilöitä, tienaamme 1 400 € joukkueen/luokan kassaan.
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MYYNTIVINKKEJÄ
Kenelle voimme myydä?
Naapureille ja ystäville - Käykää koputtelemassa naapureiden ja ystävien ovia. Voitte mennä pareittain kaverin
kanssa, mikä lisää hauskuutta ja vähentää ehkä jännitystä.
Perhe ja sukulaiset - Myykää perheenjäsenille ja sukulaisille. He haluavat varmasti ostaa ja tukea luokkaanne tai
joukkuettanne.
Äidin ja isän työpaikka - Vanhempien ei kuulu hoitaa hommaa, mutta he voivat auttaa laittamalla kuvaston
työpaikkansa kahvihuoneeseen. Se tuo yleensä hyvän osingon.
Sosiaalinen media - Kertokaa Facebookissa ja Instagramissa, että myytte Tuikkutukun kynttilöitä, ja mainitkaa,
mitä varten keräätte rahaa. Hienoja myyntikuvia tätä tarkoitusta varten voit ladata osoitteesta tuikkutukku.fi.
Voimme myös halutessanne räätälöidä teille yksilöidyn myyntikuvan.
Myyntipöytä - Jos olette tilanneet kynttilöitä kotiin suoramyyntiä varten, on yleensä kannattavaa tilata
myyntipöytä vuoden joulumyyjäisiin, jalkapallo-otteluun tai viikonlopuksi kauppakeskuksen ulkopuolelle tai
muuhun hyvään paikkaan, jossa kulkee paljon ihmisiä.

Myyntiargumentteja
Esittele itsesi ja kerro mitä luokkaa, yhdistystä tai joukkuetta edustat. Kerro myös, mitä varten keräätte rahaa,
esim. luokkaretki, ottelu tai harjoitusleiri.
Näytä kuvasto ja kerro tuotteista. Kuka voi sanoa ei kauniille pakkaukselle ja laadukkaille kynttilöille? Adventin
alla useimmissa kodeissa tarvitaan kynttilöitä adventtikynttelikköön. Lisäksi ostaja tukee hyvää asiaa ostaessaan
kynttilöitä teiltä! Kynttilät ovat myös erinomainen lahja, joka sopii kaikille sekä kaikkiin tilaisuuksiin ja juhliin
ympäri vuoden:
- Syntymäpäiville ja muihin juhlapäiviin kuten äitienpäivään
- Vieraslahjaksi illallistapahtumaan tai glögi-iltaan
- Lahjaksi opettajalle koulun päättyessä
- Ristiäisiin, häihin, ylioppilasjuhliin, pääsiäiseen, juhannukseen, itsenäisyyspäivään, jouluun ja uuteenvuoteen
- Luomaan mukavaa illallistunnelmaa tai tunnelman kohottajaksi ihaniin syysiltoihin.

Menestystä myyntiin!
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