Näin se toimii
1. Aloita myynti – rekisteröi ryhmä
Nimitä yhteyshenkilö (vähintään 18-vuotias). Yhteyshenkilö (= ryhmän pääkäyttäjä) toimii ryhmävastaavana ryhmälle, joka
haluaa myydä kynttilöitä, ja yhteyshenkilönä Tuikkutukulle.
Voit rekisteröidä ryhmän napsauttamalla Aloita myynti -painiketta osoitteessa tuikkutukku.fi. Yhteyshenkilö antaa
yhteystietonsa ja ilmoittaa, kuinka monta myyntikuvastoa ryhmä haluaa saada. Täyttäkää 0, jos ette halua kuvastoja.
Käyttöoikeudet omaan verkkokauppaan ja digitaaliseen työkaluun (Omat sivut)
Luomme heti ryhmän digitaalisen työkalun Omat sivut, jolla hallinnolliset asiat hoituvat sujuvasti ja helposti.
Yhteyshenkilölle lähetetään sähköpostiviesti, joka sisältää vahvistuksen, tietoja, kirjautumistiedot ja kirjautumislinkin.
Tämän jälkeen yhteyshenkilö voi kirjautua Omille sivuille, lisätä ryhmän myyntitavoitteen ja viimeisen myyntipäivän
sekä lähettää sitten ryhmän rekisteröitymislinkin kaikille myyjille, jotka saavat samalla käytettäviinsä henkilökohtaisen
verkkokaupan.
Sekä myyjät itse että heidän huoltajansa voivat jakaa verkkokauppaa (jokainen myyjä saa oman) ystäville, sukulaisille ja
työkavereille sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa tai linkillä Messengerin, sähköpostin tai
tekstiviestien kautta.
Ostajat voivat tehdä tilauksen suoraan verkkokaupan kautta. Sekä yhteyshenkilö että jokainen myyjä voivat myös kirjata
tilaukset käsin ostajilleen, esimerkiksi tilaukset, jotka saatte myyntikuvastoilla.
2. Myykää kynttilöitä suoraan tai kuvastoilla ja verkkokaupan kautta
Jaa verkkokauppaasi ja esittele kuvastoja. Mene Omille sivuille ja jaa verkkokauppa kaikille tuntemillesi ihmisille
sähköpostilla, Facebookin kautta tai muulla vapaavalintaisella tavalla. Silloin asiakkaat voivat mennä henkilökohtaiseen
verkkokauppaasi ja lisätä itse tilauksensa suoraan siellä. Esitelkää kuvastoa naapureille, ystäville ja työpaikoilla. Tavoitatte
enemmän ihmisiä, jos myytte sekä verkkokaupassa että kuvastoilla!
Nopeammasta myyntiprosessista pitävät voivat tilata kynttilät etukäteen kotiin tekemällä suoratilauksen sellaisesta
määrästä kynttilöitä, jonka uskovat pystyvänsä myymään. Myynti ja kaupan päättäminen tapahtuvat tällöin samalla kertaa.
Päätätte itse, mikä myyntitapa sopii juuri teidän ryhmällenne parhaiten. Monet valitsevat eri myyntitapojen yhdistelmän,
jotta voivat maksimoida myyntimahdollisuudet!
3. Lopputilaus, toimitus ja voitto
Jos olette ottaneet vastaan tilaukset, yhteyshenkilö tekee yhteisen tilauksen Tuikkutukulle viimeisen myyntipäivän jälkeen.
Yhteinen tilaus = lopputilaus.
Toimitus
Kynttilät toimitetaan valitsemaanne osoitteeseen noin 4–8 työpäivän kuluessa. Saatuanne kynttilät voitte jakaa ne
ostajillenne ja periä maksun niistä.
Voittonne ja laskun maksaminen
Tämän jälkeen jokainen myyjä siirtää myyntinsä kokonaissumman yhteyshenkilölle yleensä mobiilimaksulla tai yhteiseen
luokan kassaan tai joukkueen tilille.
Jos olette myyneet suoramyynnillä ja kynttilöitä jää myymättä, voitte palauttaa ne meille maksutta.
Kun olette täysin valmiita ja kaikki ovat maksaneet oman osuutensa myynnistä yhteyshenkilölle, yhteyshenkilö maksaa
laskun 60 päivän kuluessa. Laskun summa on 50 % tilaussummasta, ja loput 50 % eli puolet saatte pitää. Se on voittonne ja
sen voitte siis pitää suoraan!
Lisätietoja on Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia -kohdassa osoitteessa tuikkutukki.fi. Jos tarvitset lisäapua tai sinulla
on muuta kysyttävää, voit aina ottaa meihin yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai chatin kautta. Soita numeroon 02 512 2160
tai lähetä sähköpostia osoitteeseen info@tuikkutukku.fi

