
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 fina och doftljusen doftar fantas-
tiskt. Vi fick till och med beställa fler ljus då många sålde fler än vi bestämt från 
början. Bäst är såklart att laget fick 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 KAFFE OCH LJUS AV HÖGSTA KVALITET

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

NYHET!

SÄLJ KAFFE

  

ALLTID  

50% 
I FÖRTJÄNST



EGEN WEBBSHOP
Alla säljare i klassen/laget/
gruppen får tillgång till en 
egen webbshop som är det 
enklaste och snabbaste sät-
tet att sälja ljusen och kaffet 
på. Ni delar webbshopen via 
sociala medier som Face-
book eller via mejl och sms. 
Köpare lägger sin beställning 
enkelt direkt via webbshopen. Som komplement kan ni sälja produkterna direkt 
eller med säljkataloger.

MINA SIDOR
Allt kring försäljningen sköter ni under ”Mina sidor”. Här beställer ni ljus eller 
kaffe, hanterar webbshopen, och era köpare och deras beställningar. Ni kan 
också löpande följa försäljningen och er förtjänst, skicka direktmeddelanden 
och information till hela säljgruppen, registrera eventuella returer samt läsa och 
ladda ner guider och mallar för både säljare och kontaktperson. 

INGA UTLÄGG, FRI FRAKT OCH FRI RETUR
Ni behöver aldrig lägga ut pengar när ni säljer ljus med Kirrat och Klart, ni beta-
lar bara för produkterna ni har sålt och efter att ni har fått betalt av era kunder. 
Fakturan har betalningsvillkor 60 dagar. Frakten på er gemensamma beställning 
är gratis och vi står dessutom för returkostnaderna om ni får osålda ljus över. Det 
är med andra ord tryggt och helt riskfritt att sälja med oss! 

FULL SUPPORT OCH SERVICE
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 PENGAR TILL KLASSEN, LAGET OCH FÖRENINGEN 
När ni säljer Kirrat och klarts högkvalitativa ljus och kaffe kan ert idrottslag, skol-
klass eller förening tjäna enkla, snabba pengar till ert gemensamma drömprojekt.

LÄTTSÅLDA PRODUKTER, ALLTID 50% I FÖRTJÄNST 
Våra produkter 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 många andra aktörer. Handstöpta  
herrgårdsljus, exklusiva doftljus, klassiska  
kronljus och svenskt delikatesskaffe.

Alla våra ljus är certifierade med de  
högsta europeiska RAL-kriterierna.  
(Institute for quality assurance and  
certificates).  

Antal säljare Sålda produkter/person Förtjänst*

25 10 15 000

25 20 30 000

25 30 45 000

✔ Lättsålda och efterfrågade produkter
✔ Produkter av högsta kvalitet
✔  Snabba leveranser
✔ Fri frakt och fri retur

✔ Alltid 50% i förtjänst
✔ Enkel hantering med webbshop
✔ 60 dagars betalningsvillkor
✔ Kundservice i världsklass

* Exemplet avser försäljning av våra 
produkter med försäljningspris 120 kr/
st. Ni behåller alltid 50% av försälj-
ningspriset.

DETTA TJÄNAR NI

1 2 3

STARTA FÖRSÄLJNING SÄLJ LEVERANS & VINST
Utse en kontaktperson och starta 
försäljningen genom att registrera 
gruppen på kirratochklart.se. Det 
är enkelt och helt kostnadsfritt. 

Gruppen får direkt tillgång till en 
egen webbshop inklusive ett smi-
digt digitalt verktyg (Mina sidor) 

där ni administrerar försäljningen.

Dela er webbshop och/eller ta 
med säljkatalogen och knacka 
dörr eller sälj på arbetsplatser. 

Föredrar ni en snabbare säljpro-
cess kan ni i stället börja med 
att beställa hem ljus eller kaffe 

och sälja direkt med produkterna 
i handen.

När ni är klara med att ta upp 
beställningar skickar ni enkelt 

in er slutbeställning till oss. När 
produkterna levererats är det bara 
att dela ut dem till era köpare och 
ta betalt. Ni behåller er vinst på 
50% direkt! Hurra, enklare och 

bättre kan det knappast bli! LÄS MER, SE VÅRA PRODUKTER OCH STARTA ER  
FÖRSÄLJNING PÅ KIRRATOCHKLART.SE
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