
Mina sidor - guide för dig som är säljare
Mina sidor - här sköter du din försäljning genom att dela din webbshop och lägga in beställningar 
du får in med säljkatalogerna. Du kan löpande följa försäljningen och se vad ni har tjänat i 
gruppen. Mina sidor och webbshopen funkar både på datorn, surfplattan och mobilen.

Så här går det till:

1. När försäljningen startar kommer du få säljkataloger (OM ni ska sälja med kataloger) och en registreringslänk 
på mejl från gruppens kontaktperson. Registreringslänken ska du använda för att registrera dig på Mina sidor.

2. Registrera dig på Mina sidor - så här gör du:
- Klicka på registreringslänken i mejlet du har fått av kontaktpersonen. (Eller kopiera den och klistra in den i en 
webbläsare).
- När sidan öppnas, fyll i ditt namn, din e-postadress och ditt mobilnummer. Var noga så du skriver rätt.
- Nu får du ett välkomstmejl från Kirrat och Klart med din personliga inloggningslänk till Mina sidor, samt dina 
personliga inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord).
- Klicka på inloggningslänken och logga in med användarnamn och lösenord. 

Du kan även logga in genom att gå in direkt på Kirratochklart.se/minasidor
När du loggat in får du direkt tillgång till Mina sidor och din egen webbshop. 

3. Sälj - dela din webbshop (ljus och kaffe) och visa upp ev. kataloger (endast ljus). Gå in på Mina sidor och dela 
webbshopen till alla du känner via mejl, facebook eller på annat valfritt sätt (kopiera och klistra in länken eller 
klicka på dela till facebook). Kunderna kan då själva gå in och lägga sina beställningar direkt i din personliga 
webbshop. Under Mina sidor / ”Hem” kan du se alla beställningar som kommer in via shopen.

Säljkatalogerna kan du ta med dig och visa upp genom att knacka på hos grannar och andra i närheten där du 
bor. På så sätt når du ännu fler potentiella köpare. Föräldrar kan också ta med en katalog till sin arbetsplats så 
kan kollegorna på jobbet också beställa ljus. Dessa beställningar lägger du sen in manuellt under Mina sidor 
oxh ”Lägg till ny beställning”. Kaffe säljs endast med webbshop, ej kataloger.

På Mina sidor ser du vilket datum som är sista dagen att sälja. Senast denna dag måste du lägga in alla dina 
beställningar för att kontaktpersonen sen ska kunna göra den gemensamma slutbeställningen till Kirrat och 
Klart. Kontrollera också att alla beställningar ser rätt och riktiga ut. Behöver du ändra något eller ta bort en 
felaktig beställning gör du det innan sista försäljningsdag.

4. Kontaktpersonen informerar om datum för leverans och upphämtning av produkterna du har sålt. 
Kontaktpersonen meddelar också (vanligen ser du uppgifterna direkt på Mina sidor) vart ni ska föra över 
pengarna sen när ni fått betalt av alla kunder.

5. Leverera ut ljusen och kaffet till kunderna och ta betalt. När du fått veta vilken dag leveransen med det 
ni sålt  kommer tar du kontakt med alla dina kunder för att bestämma tid för överlämning av produkterna 
som de beställt. På Mina sidor kan du skicka direktmeddelande till alla kunder och skriva ut följesedlar vilket 
underlättar vid överlämningen av beställningarna. När du lämnar över ljusen eller kaffet betalar kunden dig för 
produkterna som de beställt, oftast med swish. 

När du har fått betalt av alla skickar du vidare alla pengar du sålt för till gruppens kontaktperson eller direkt till 
klasskassan eller lagkontot, det som ni kommit överens om i gruppen.

6. Om det kommer in förfrågningar eller beställningar från fler kunder som vill köpa ljus eller kaffe efter att 
gruppens beställning är inskickad, så måste du meddela er kontaktperson som då får se till att ni kan göra en 
efterbeställning på de beställningar som kommer in i efterhand.

Har du frågor eller om du behöver hjälp – kontakta er kontaktperson/gruppadministratör. 

Stort lycka till med din försäljning!
Kirrat och Klart


