
KIRRAT OCH KLART – ALLA FÅR VARA MED

”Många i laget var skeptiska innan ljusen kom men när de började sälja dem märkte 
alla snabbt att de såldes lätt. Ljusen är verkligen �na och doftljusen doftar fantas-
tiskt. Vi �ck till och med beställa �er ljus då många sålde �er än vi bestämt från 
början. Bäst är såklart att laget �ck så mycket pengar till lagkassan, förtjänsten är 
mycket högre än hos andra liknande leverantörer. Vi kommer göra detta igen!”  
Täby United P05

”Att få sälja ljus för att få ihop pengar till den stundande klassresan var både spän-
nande, roligt och lärorikt därför vill klass 3A på Hägerstenshamnens skola och vi 
föräldrar tacka för ett gott samarbete. Vidare kan jag säga att jag kommer garanterat 
rekommendera Kirrat och klart till andra. Ni levererar trevligt bemötande, bra produk-
ter och inger trygghet.” Klass 3A Hägerstenshamnens Skola

”Det var bra kvalité på ljusen, de var lättsålda och vi tjänade snabbt ihop mycket 
pengar till klassresan!” Klass 8F1 Torpskolan

Vi kommer göra detta igen!

INFORMATION – SÅ HÄR FUNKAR DET

TJÄNA PENGAR TILL KLASSEN ELLER LAGET

SÄLJ DOFT- OCH HERRGÅRDSLJUS!

KIRRATochKLART.SEKIRRATochKLART.SE
Kirrat och klart stödjer BRIS 

Kirrat och klart // Box 45404 // 104 31 Stockholm
020-10 00 32 // info@kirratochklart.se // kirratochklart.se

  

ALLTID  

50% 
I FÖRTJÄNST



ALTERNATIV 1. DIREKTFÖRSÄLJNING ALTERNATIV 2. KATALOGFÖRSÄLJNING

SÄLJ
Sälj ljusen till grannar, vän-
ner släkt och på arbetsplat-
ser. Få betalt direkt! Knacka 
dörr, och lägg ut på sociala 
medier för att nå ut till �er.

SÄLJ &  
BESTÄLL LJUS

Sälj med säljkatalogen genom 
att ta upp beställningar på ljus. 
Sammanställ sen vad alla sålt 
och gör en gemensam beställ-

ning på ljusen.

BESTÄLL  
KATALOGER
Beställ och dela ut 
säljkataloger till alla 

säljare.

FÖRTJÄNST
Räkna ihop förtjänsten, er 
vinst är alltid 50%! Får ni 
osålda ljus över returnerar 

ni dessa utan kostnad.

FÖRTJÄNST
Leverera ljusen till era 

köpare och ta betalt. Räkna 
ihop förtjänsten, er vinst är 

alltid 50%!

BESTÄLL LJUS
Gör en gemensam beställ-

ning på de antal ljus ni satt 
som mål att sälja. Behöver 
ni �er sen gör ni en efterbe-

ställning.

Välj själva hur ni vill sälja ljusen från Kirrat och Klart – Sälj direkt med ljusen i handen, 
eller med hjälp av säljkatalogen.

INGA UTLÄGG, FRI FRAKT OCH FRI RETUR
Ni behöver aldrig lägga ut pengar när ni säljer ljus från Kirrat och Klart. Ni  
betalar bara för ljusen ni har sålt. Fakturan förfaller inte förrän efter 60 dagar 
efter ljusleveransen. Så ni har god tid på er att sälja och samla in alla pengar.

Frakten är alltid gratis och ni har full returrätt och fri returfrakt på osålda ljus. 
Det är med andra ord tryggt och helt riskfritt att sälja våra ljus! 

FULL SUPPORT OCH SERVICE
Kirra allting på kirratochklart.se – planera, beställ, ta del av säljtips och svar på 
vanliga frågor, budgetera och räkna ut förtjänsten. För oss är det väldigt viktigt 
att du blir nöjd med oss som samarbetspartner. 

Du ska känna att du får allt det stöd och den service du behöver för att ni ska 
lyckas med ert projekt. Av oss kommer ni att få både en bra produkt och service 
av världsklass. 

VARFÖR SKA NI VÄLJA OSS?

SÅ HÄR ENKELT ÄR DET

TJÄNA ENKELT 1000-TALS KRONOR 
När ni säljer Kirrat och klarts högkvalitativa herrgårdsljus och doftljus kan ert idrotts-
lag, skolklass eller förening tjäna snabba pengar till ert gemensamma drömprojekt. 
Det är väldigt enkelt, och hos oss tjänar ni betydligt mer än hos andra!

LÄTTSÅLDA LJUS, ALLTID 50% I FÖRTJÄNST 
Våra ljus har alltid stor efterfrågan och är väldigt lättsålda, men bäst av allt – ni får 
alltid 50% i förtjänst hos oss vilket är dubbelt så mycket som hos t.ex. Newbody.

Traditionella herrgårdsljus i �era olika färger. En förpackning innehåller sex hand-
stöpta ljus som är 35 cm långa och har en brinntid på ca 9,5 timme.

Exklusiva doftljus i noga utvalda dofter. Varje ljus levereras i en vacker kartong. 
Brinntiden är ca 33 timmar.

Att vi på Kirrat och klart erbjuder ljus av hög kvalité där tillverkarna är noggrant 
utvalda är en självklarhet. Likaså att ljusen är tillverkade med miljöhänsyn. 

Antal säljare Sålda produkter/person Förtjänst*

25 10 12 500

25 20 25 000

25 30 37 500

✔ Produkter av högsta kvalité
✔ Snabba leveranser (3–5 arbetsdagar)
✔ Alltid fri frakt och fri retur

✔ Alltid 50% i förtjänst
✔ 60 dagars betalningsvillkor
✔ Kundservice i världsklass

* Exemplet avser herrgårdsljus i 
färgerna vit, röd, gul och grå. Samt 
alla våra doftljus som alla säljs för 
100kr/st. Ljus i silver och guld säljs 
för 130kr/st. Ni behåller alltid 50% av 
försäljningspriset.



ALTERNATIV 1. DIREKTFÖRSÄLJNING ALTERNATIV 2. KATALOGFÖRSÄLJNING

SÄLJ
Sälj ljusen till grannar, vän-
ner släkt och på arbetsplat-
ser. Få betalt direkt! Knacka 
dörr, och lägg ut på sociala 
medier för att nå ut till �er.

SÄLJ &  
BESTÄLL LJUS

Sälj med säljkatalogen genom 
att ta upp beställningar på ljus. 
Sammanställ sen vad alla sålt 
och gör en gemensam beställ-

ning på ljusen.

BESTÄLL  
KATALOGER
Beställ och dela ut 
säljkataloger till alla 

säljare.

FÖRTJÄNST
Räkna ihop förtjänsten, er 
vinst är alltid 50%! Får ni 
osålda ljus över returnerar 

ni dessa utan kostnad.

FÖRTJÄNST
Leverera ljusen till era 

köpare och ta betalt. Räkna 
ihop förtjänsten, er vinst är 

alltid 50%!

BESTÄLL LJUS
Gör en gemensam beställ-

ning på de antal ljus ni satt 
som mål att sälja. Behöver 
ni �er sen gör ni en efterbe-

ställning.

Välj själva hur ni vill sälja ljusen från Kirrat och Klart – Sälj direkt med ljusen i handen, 
eller med hjälp av säljkatalogen.

INGA UTLÄGG, FRI FRAKT OCH FRI RETUR
Ni behöver aldrig lägga ut pengar när ni säljer ljus från Kirrat och Klart. Ni  
betalar bara för ljusen ni har sålt. Fakturan förfaller inte förrän efter 60 dagar 
efter ljusleveransen. Så ni har god tid på er att sälja och samla in alla pengar.

Frakten är alltid gratis och ni har full returrätt och fri returfrakt på osålda ljus. 
Det är med andra ord tryggt och helt riskfritt att sälja våra ljus! 

FULL SUPPORT OCH SERVICE
Kirra allting på kirratochklart.se – planera, beställ, ta del av säljtips och svar på 
vanliga frågor, budgetera och räkna ut förtjänsten. För oss är det väldigt viktigt 
att du blir nöjd med oss som samarbetspartner. 

Du ska känna att du får allt det stöd och den service du behöver för att ni ska 
lyckas med ert projekt. Av oss kommer ni att få både en bra produkt och service 
av världsklass. 

VARFÖR SKA NI VÄLJA OSS?

SÅ HÄR ENKELT ÄR DET

TJÄNA ENKELT 1000-TALS KRONOR 
När ni säljer Kirrat och klarts högkvalitativa herrgårdsljus och doftljus kan ert idrotts-
lag, skolklass eller förening tjäna snabba pengar till ert gemensamma drömprojekt. 
Det är väldigt enkelt, och hos oss tjänar ni betydligt mer än hos andra!

LÄTTSÅLDA LJUS, ALLTID 50% I FÖRTJÄNST 
Våra ljus har alltid stor efterfrågan och är väldigt lättsålda, men bäst av allt – ni får 
alltid 50% i förtjänst hos oss vilket är dubbelt så mycket som hos t.ex. Newbody.

Traditionella herrgårdsljus i �era olika färger. En förpackning innehåller sex hand-
stöpta ljus som är 35 cm långa och har en brinntid på ca 9,5 timme.

Exklusiva doftljus i noga utvalda dofter. Varje ljus levereras i en vacker kartong. 
Brinntiden är ca 33 timmar.

Att vi på Kirrat och klart erbjuder ljus av hög kvalité där tillverkarna är noggrant 
utvalda är en självklarhet. Likaså att ljusen är tillverkade med miljöhänsyn. 

Antal säljare Sålda produkter/person Förtjänst*

25 10 12 500

25 20 25 000

25 30 37 500

✔ Produkter av högsta kvalité
✔ Snabba leveranser (3–5 arbetsdagar)
✔ Alltid fri frakt och fri retur

✔ Alltid 50% i förtjänst
✔ 60 dagars betalningsvillkor
✔ Kundservice i världsklass

* Exemplet avser herrgårdsljus i 
färgerna vit, röd, gul och grå. Samt 
alla våra doftljus som alla säljs för 
100kr/st. Ljus i silver och guld säljs 
för 130kr/st. Ni behåller alltid 50% av 
försäljningspriset.



KIRRAT OCH KLART – ALLA FÅR VARA MED

”Många i laget var skeptiska innan ljusen kom men när de började sälja dem märkte 
alla snabbt att de såldes lätt. Ljusen är verkligen �na och doftljusen doftar fantas-
tiskt. Vi �ck till och med beställa �er ljus då många sålde �er än vi bestämt från 
början. Bäst är såklart att laget �ck så mycket pengar till lagkassan, förtjänsten är 
mycket högre än hos andra liknande leverantörer. Vi kommer göra detta igen!”  
Täby United P05

”Att få sälja ljus för att få ihop pengar till den stundande klassresan var både spän-
nande, roligt och lärorikt därför vill klass 3A på Hägerstenshamnens skola och vi 
föräldrar tacka för ett gott samarbete. Vidare kan jag säga att jag kommer garanterat 
rekommendera Kirrat och klart till andra. Ni levererar trevligt bemötande, bra produk-
ter och inger trygghet.” Klass 3A Hägerstenshamnens Skola

”Det var bra kvalité på ljusen, de var lättsålda och vi tjänade snabbt ihop mycket 
pengar till klassresan!” Klass 8F1 Torpskolan

Vi kommer göra detta igen!

INFORMATION – SÅ HÄR FUNKAR DET

TJÄNA PENGAR TILL KLASSEN ELLER LAGET

SÄLJ DOFT- OCH HERRGÅRDSLJUS!

KIRRATochKLART.SEKIRRATochKLART.SE
Kirrat och klart stödjer BRIS 

Kirrat och klart // Box 45404 // 104 31 Stockholm
020-10 00 32 // info@kirratochklart.se // kirratochklart.se

  

ALLTID  

50% 
I FÖRTJÄNST




