INFO OM LYSENE
Produktfakta herregårdslys
De vakre herregårdslysene er håndstøpte
Lysene er 35 cm høye og har en brennetid på ca. 9,5 timer.
Én pakke inneholder seks herregårdslys.
Lysene fås i fargene hvitt, rødt, grått og gult.

Produktfakta Duftlys
8 cm høyt frostet glass
Brennetid ca. 33 timer
Leveres i pen eske
Selges enkeltvis
Fås i fire forskjellige dufter:
Lily of the valley – frisk duft av liljekonvall
Blackberry – lett duft av solmodne bjørnebær
Jasmine – sommerlig duft av blomstrende sjasmin
Green Tea – frisk og lett duft av grønn te

Salgspris
Du selger herregårdslysene for 100 kr/pakke og duftlysene for 100 kr/stk (vi beholder 50 kr).

Fortjeneste
Fortjenesten er alltid 50%.
Vi tjener 50 kroner per pakke/stk som vi selger. Det betyr at dersom vi er 28 som selger 10
pakker herregårdslys eller 10 stk duftlys hver, tjener vi 14 000 kr til lag/klassekassen. Selger vi
14 pakker hver, tjener vi 19 600 kr til lag/klassekassen.
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SALGSTIPS
For at nettopp dere skal lykkes med salget, er det lurt å få hjelp av bekjente og oppsøke steder
hvor mange ferdes.
Mor og far skal ikke gjøre jobben, men det kan være til god hjelp om de kjenner noen som vil
kjøpe lys. Be dem ta med seg en bestillingsliste og legge den på pauserommet på jobben.
Gå rundt hos naboene i deres område; fortell hvem som selger, og hva dere samler inn penger
til.
Ta med lysene og legg dem på bordet på skolens loppemarked eller på kafébordet på
kamper.
Legg ut litt informasjon på Instagram, Facebook eller lagsiden eller send ut informasjon på epost om at dere selger lys. Ferdige salgsbilder kan lastes ned og deles:
https://www.dugnadskassen.no/tjen-penger/salgsmateriell
Minn dem som kjøper lysene, om at de støtter laget/klassen eller foreningen deres!

Salgsargumenter
I tillegg til at de som kjøper lysene, støtter klassen, laget eller foreningen deres, kan dere
gjerne fortelle om målet, f.eks. en klassetur, en cup eller en treningsleir.
Lysene er av førsteklasses kvalitet; de verken renner eller gir fra seg ubehagelig røyk.
Passer perfekt som vertinnegave eller som gave til høytider:
Advent, jul, nyttår
Påske, Sankthans
17.mai
Skoleavslutninger – perfekt gave til læreren
Eksamensfeiring
Konfirmasjon
Bryllup
Morsdag/farsdag
Bursdager

Lykke til med salget!
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