
Så här fungerar det att sälja ljus

1.    Starta försäljning – registrera gruppen
Utse en kontaktperson (minst 18 år gammal). Kontaktpersonen (=gruppadministratör) blir ansvarig för gruppen 
som ska sälja ljus och kommer vara den som har all kontakt med Kirrat och Klart. 

Registrera gruppen genom att klicka på ”Starta försäljning” på kirratochklart.se. Kontaktpersonen anger sina 
kontaktuppgifter och hur många säljkatalogen gruppen vill ha utskickat. Hoppa över om ni ej önskar kataloger.

Tillgång till egen webbshop och digitalt verktyg (Mina sidor)
Vi skapar direkt upp gruppens digitala verktyg Mina sidor som gör er administration smidig och enkel. 
Ett mejl med bekräftelse, information och inloggningsuppgifter skickas ut till kontaktpersonen. Nu kan 
kontaktpersonen logga in på Mina sidor, lgöra inställningar för gruppens försäljning och därefter skicka ut 
gruppens registreringslänk till alla säljare som då får tillgång en personlig webbshop. 

Webbshopen (unik för varje säljare) kan både säljarna själva och vårdnadshavarna dela till vänner, släkt och 
kollegorna på jobbet genom sociala medier såsom Facebook och Instagram eller med länk via messenger, mejl 
och sms. 

Köpare lägger sin beställning direkt via webbshopen. Både kontaktpersonen och varje säljare kan också 
registrera beställningar manuellt åt sina köpare, t.ex. de beställningar ni får in med säljkatalogerna.

2.    Sälj ljusen direkt eller  med katalog och webbshop
Dela din webbshop och visa upp katalogerna. Gå in på Mina sidor och dela webbshopen till alla du känner via 
mejl, facebook eller på annat valfritt sätt. Kunderna kan då själva gå in och lägga sina beställningar direkt i din 
personliga webbshop. Visa katalogen för grannar, vänner och på arbetsplatser. Ni når ut till fler om ni både 
säljer med webbshop och kataloger!

De som föredrar en snabbare säljprocess kan i stället beställa hem ljusen i förväg genom att lägga en 
direktbeställning på det antal ljus man tror sig kunna sälja. Försäljning och avslut sker alltså vid ett och samma 
tillfälle. Ni bestämmer själva vilken säljmetod som passar just er grupp bäst. 

3.    Slutbeställning, leverans och vinst
Har ni tagit upp beställningar slutför kontaktpersonen den gemensamma beställningen till Kirrat och Klart när 
sista försäljningsdatum har passerat. Gemensamma beställningen = slutbeställning. 

Leverans
Ljusen levereras till adressen ni valt inom ca 4-8 arbetsdagar, och sen är det bara att dela ut dem till era köpare 
och ta betalt. 

Er vinst och betalning av faktura
Varje säljare för sen över den totala summa av sin försäljning till kontaktpersonen, vanligen via swish eller till 
den gemensamma klasskassan eller lagkontot.

Har ni sålt direkt och fått osålda ljus över, returnerar ni de till oss (i felfritt skick) kostnadsfritt inom 60 dagar. 

När ni är helt klara och alla har betalat in sin del av försäljning till kontaktpersonen betalar kontaktpersonen 
fakturan inom 60 dagar. Fakturan är på 50% av orderbeloppet och resterande 50% dvs hälften behåller ni, detta 
blir er vinst som ni alltså får behålla direkt!

Du hittar mer information under Vanliga frågor och svar på kirratochklart.se. Behöver du mer hjälp eller har 
andra frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon, mejl eller chatt.
Kundtjänst öppettider måndag – fredag kl 09.00-16.00. Ring 020-10 00 32 eller mejla info@kirratochklart.se


