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NÄIN MYYNTI TOIMII

KERÄTKÄÄ RAHAA LUOKALLE TAI JOUKKUEELLE

Teemme tämän uudelleen!
”Monet joukkuelaiset olivat skeptisiä ennen kynttilöiden saapumista, mutta kun he
alkoivat myydä niitä, kaikki huomasivat nopeasti, että ne menivät helposti kaupaksi.
Kynttilät ovat todella kauniita ja tuoksukynttilöissä on ihastuttava tuoksu. Saimme
jopa tilata lisää kynttilöitä, sillä monia meni kaupaksi enemmän kuin aluksi oletimme. Parasta on tietenkin, että joukkue sai niin paljon rahaa kassaansa, sillä tuotto
on paljon korkeampi kuin muilla vastaavilla palveluntarjoajilla. Teemme tämän
uudelleen!”
”Kynttilöiden myyminen rahan keräämiseksi tulevaa luokkaretkeä varten oli jännittävää, hauskaa ja opettavaista, ja luokka 3A sekä vanhemmat kiittävät onnistuneesta
yhteistyöstä. Lisäksi voin sanoa, että suosittelen varmasti Tuikkutukkua muille. Teiltä
saa iloista palvelua, hyviä tuotteita ja takuun.”
“Kynttilät olivat laadukkaita, ne menivät hyvin kaupaksi ja saimme nopeasti hyvät
tienestit treenileiriä varten!”

TUIKKUTUKKU.FI
Puh 02 512 2160 // info@tuikkutukku.fi // tuikkutukku.fi
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MYY TUOKSU- JA ANTIIKKIKYNTTILÖITÄ

TUIKKUTUKKU.FI

KERÄTKÄÄ RAHAA LUOKALLE, JOUKKUEELLE
JA YHDISTYKSELLE

OMA VERKKOKAUPPA

Myymällä Tuikkutukun laadukkaita antiikkikynttilöitä ja tuoksukynttilöitä voitte kerätä
helposti ja nopeasti rahaa urheilujoukkueenne, koululuokkanne tai yhdistyksenne yhteistä
unelmaprojektia varten.

HYVIN MYYVIÄ KYNTTILÖITÄ, AINA
50% MYYNTITUOTTOA
Kynttilämme ovat aina hyvin kysyttyjä ja ne menevät
todella hyvin kaupaksi, mutta mikä parasta – saatte aina
50% myyntituottoa meiltä. Se on kaksi kertaa enemmän
kuin monilta muilta toimijoilta.

OMAT SIVUT

Perinteisiä antiikkikynttilöitä laajalla
värivalikoimalla. Ylellisiä tuoksukynttilöitä valikoiduilla tuoksuilla. Kaikki
kynttilämme on sertifioitu tiukimpien
eurooppalaisten RAL-kriteerien
mukaisesti.
Myyjien määrä

Kaikki luokan/joukkueen/ryhmän myyjät saavat käyttöönsä
oman verkkokaupan, joka on
helpoin ja nopein tapa myydä
kynttilöitä. Voitte jakaa verkkokauppaa sosiaalisessa
mediassa, esimerkiksi Facebookissa, tai sähköpostilla ja
tekstiviesteillä. Ostajat voivat
tehdä tilauksen helposti suoraan verkkokaupan kautta. Täydennyksenä voitte myydä
kynttilöitä suoraan tai myyntikuvastoilla.

Kaikki myyntiin liittyvä hoidetaan Omilla sivuilla. Siellä voitte tilata kynttilöitä, hoitaa
verkkokauppaa sekä käsitellä ostajianne ja heidän tilauksiaan. Voitte myös seurata
ajantasaisesti myyntiä ja tuottoanne, lähettää suoraviestejä ja tietoja koko myyntiryhmälle, kirjata mahdolliset palautukset sekä lukea ja ladata oppaita ja malleja sekä
myyjille että yhteyshenkilölle.
Tulos/€*

Myydyt tuotteet/henkilö

25

10

1 500

25

20

3 000

25

30

4 500

* Kaikki kynttilät myydään 12 €/kpl.
Saatte aina pitää 50% myyntihinnasta.

EI MAKSUJA, ILMAINEN RAHTI JA ILMAINEN PALAUTUS
Teidän ei koskaan tarvitse maksaa mitään maksuja, kun myytte kynttilöitä Tuikkutukun kautta. Maksatte vain tuotteista, jotka olette myyneet ja vasta sen jälkeen, kun
olette saaneet maksun kynttiläasiakkailtanne. Laskun maksuehto on 60 päivää. Rahti
on aina ilmainen, ja me huolehdimme myös palautuskustannuksista, jos kynttilöillä
jää myymättä. Toisin sanoen kynttilöidemme myyminen on turvallista ja täysin riskitöntä!

NÄIN HELPPOA SE ON

TÄYSI TUKI JA PALVELUT

1

2

3

ALOITA MYYNTI

MYYKÄÄ KYNTTILÖITÄ

Nimittäkää yhteyshenkilö ja
aloittakaa myyminen rekisteröimällä ryhmä osoitteessa
tuikkutukku.fi. Se on helppoa
ja täysin maksutonta. Ryhmä
saa myyntikuvastoja kotiin ja
käytettäviinsä oman verkkokaupan ja kätevän digitaalisen
työkalun (Omat sivut), jossa
voitte hallinnoida myyntiä.

Tilatkaa kynttilöitä kotiin, jos haluatte
niitä mukaan heti. Muussa tapauksessa voitte myydä ottamalla vastaan
tilauksia. Jakakaa verkkokauppaanne,
ottakaa myyntikuvasto mukaan ja
kiertäkää ovelta ovelle tai myykää työpaikoilla. Monet valitsevat eri myyntitapojen yhdistelmän, jotta voivat
maksimoida myyntimahdollisuudet!

TOIMITUS JA
MYYNTIVOITTO
Kun olette valmiita tilausten vastaanottamisen kanssa, voitte lähettää
helposti lopputilauksenne meille.
Kynttilät toimitetaan 2–5 työpäivän
kuluessa ja sitten voitte jakaa ne
ostajille ja periä maksun. Voitte pitää
myyntivoittona 50% suoraan! Hurraa,
helpompaa ja parempaa voisi
tuskin olla!

Meille on erittäin tärkeää, että olet tyytyväinen meihin yhteistyökumppanina. Toivomme sinun kokevan, että saat kaiken tarvitsemasi tuen ja palvelun, jotta voitte onnistua projektissanne. Saatte meiltä sekä hyviä tuotteita että ensiluokkaista palvelua.

MIKSI KANNATTAA VALITA MEIDÄT?
✔H
 yvin kaupaksi käyviä ja
kysyttyjä kynttilöitä
✔ Korkealaatuiset tuotteet
✔ Nopeat toimitukset
✔ Aina maksuton rahti ja palautukset

✔ Aina 50 % myyntituottoa
✔ Helppokäyttöinen verkkokauppa
✔ 60 päivän maksuaika
✔ Ensiluokkainen asiakaspalvelu

KERÄTKÄÄ RAHAA LUOKALLE, JOUKKUEELLE
JA YHDISTYKSELLE

OMA VERKKOKAUPPA

Myymällä Tuikkutukun laadukkaita antiikkikynttilöitä ja tuoksukynttilöitä voitte kerätä
helposti ja nopeasti rahaa urheilujoukkueenne, koululuokkanne tai yhdistyksenne yhteistä
unelmaprojektia varten.

HYVIN MYYVIÄ KYNTTILÖITÄ, AINA
50% MYYNTITUOTTOA
Kynttilämme ovat aina hyvin kysyttyjä ja ne menevät
todella hyvin kaupaksi, mutta mikä parasta – saatte aina
50% myyntituottoa meiltä. Se on kaksi kertaa enemmän
kuin monilta muilta toimijoilta.

OMAT SIVUT

Perinteisiä antiikkikynttilöitä laajalla
värivalikoimalla. Ylellisiä tuoksukynttilöitä valikoiduilla tuoksuilla. Kaikki
kynttilämme on sertifioitu tiukimpien
eurooppalaisten RAL-kriteerien
mukaisesti.
Myyjien määrä

Kaikki luokan/joukkueen/ryhmän myyjät saavat käyttöönsä
oman verkkokaupan, joka on
helpoin ja nopein tapa myydä
kynttilöitä. Voitte jakaa verkkokauppaa sosiaalisessa
mediassa, esimerkiksi Facebookissa, tai sähköpostilla ja
tekstiviesteillä. Ostajat voivat
tehdä tilauksen helposti suoraan verkkokaupan kautta. Täydennyksenä voitte myydä
kynttilöitä suoraan tai myyntikuvastoilla.

Kaikki myyntiin liittyvä hoidetaan Omilla sivuilla. Siellä voitte tilata kynttilöitä, hoitaa
verkkokauppaa sekä käsitellä ostajianne ja heidän tilauksiaan. Voitte myös seurata
ajantasaisesti myyntiä ja tuottoanne, lähettää suoraviestejä ja tietoja koko myyntiryhmälle, kirjata mahdolliset palautukset sekä lukea ja ladata oppaita ja malleja sekä
myyjille että yhteyshenkilölle.
Tulos/€*

Myydyt tuotteet/henkilö

25

10

1 500

25

20

3 000

25

30

4 500

* Kaikki kynttilät myydään 12 €/kpl.
Saatte aina pitää 50% myyntihinnasta.

EI MAKSUJA, ILMAINEN RAHTI JA ILMAINEN PALAUTUS
Teidän ei koskaan tarvitse maksaa mitään maksuja, kun myytte kynttilöitä Tuikkutukun kautta. Maksatte vain tuotteista, jotka olette myyneet ja vasta sen jälkeen, kun
olette saaneet maksun kynttiläasiakkailtanne. Laskun maksuehto on 60 päivää. Rahti
on aina ilmainen, ja me huolehdimme myös palautuskustannuksista, jos kynttilöillä
jää myymättä. Toisin sanoen kynttilöidemme myyminen on turvallista ja täysin riskitöntä!

NÄIN HELPPOA SE ON

TÄYSI TUKI JA PALVELUT

1

2

3

ALOITA MYYNTI

MYYKÄÄ KYNTTILÖITÄ

Nimittäkää yhteyshenkilö ja
aloittakaa myyminen rekisteröimällä ryhmä osoitteessa
tuikkutukku.fi. Se on helppoa
ja täysin maksutonta. Ryhmä
saa myyntikuvastoja kotiin ja
käytettäviinsä oman verkkokaupan ja kätevän digitaalisen
työkalun (Omat sivut), jossa
voitte hallinnoida myyntiä.

Tilatkaa kynttilöitä kotiin, jos haluatte
niitä mukaan heti. Muussa tapauksessa voitte myydä ottamalla vastaan
tilauksia. Jakakaa verkkokauppaanne,
ottakaa myyntikuvasto mukaan ja
kiertäkää ovelta ovelle tai myykää työpaikoilla. Monet valitsevat eri myyntitapojen yhdistelmän, jotta voivat
maksimoida myyntimahdollisuudet!

TOIMITUS JA
MYYNTIVOITTO
Kun olette valmiita tilausten vastaanottamisen kanssa, voitte lähettää
helposti lopputilauksenne meille.
Kynttilät toimitetaan 2–5 työpäivän
kuluessa ja sitten voitte jakaa ne
ostajille ja periä maksun. Voitte pitää
myyntivoittona 50% suoraan! Hurraa,
helpompaa ja parempaa voisi
tuskin olla!

Meille on erittäin tärkeää, että olet tyytyväinen meihin yhteistyökumppanina. Toivomme sinun kokevan, että saat kaiken tarvitsemasi tuen ja palvelun, jotta voitte onnistua projektissanne. Saatte meiltä sekä hyviä tuotteita että ensiluokkaista palvelua.

MIKSI KANNATTAA VALITA MEIDÄT?
✔H
 yvin kaupaksi käyviä ja
kysyttyjä kynttilöitä
✔ Korkealaatuiset tuotteet
✔ Nopeat toimitukset
✔ Aina maksuton rahti ja palautukset

✔ Aina 50 % myyntituottoa
✔ Helppokäyttöinen verkkokauppa
✔ 60 päivän maksuaika
✔ Ensiluokkainen asiakaspalvelu

TUIKKUTUKKU – SOPII KAIKILLE

MY Y K KO
VER AN
P
KAU TA
T
KAU

NÄIN MYYNTI TOIMII

KERÄTKÄÄ RAHAA LUOKALLE TAI JOUKKUEELLE

Teemme tämän uudelleen!
”Monet joukkuelaiset olivat skeptisiä ennen kynttilöiden saapumista, mutta kun he
alkoivat myydä niitä, kaikki huomasivat nopeasti, että ne menivät helposti kaupaksi.
Kynttilät ovat todella kauniita ja tuoksukynttilöissä on ihastuttava tuoksu. Saimme
jopa tilata lisää kynttilöitä, sillä monia meni kaupaksi enemmän kuin aluksi oletimme. Parasta on tietenkin, että joukkue sai niin paljon rahaa kassaansa, sillä tuotto
on paljon korkeampi kuin muilla vastaavilla palveluntarjoajilla. Teemme tämän
uudelleen!”
”Kynttilöiden myyminen rahan keräämiseksi tulevaa luokkaretkeä varten oli jännittävää, hauskaa ja opettavaista, ja luokka 3A sekä vanhemmat kiittävät onnistuneesta
yhteistyöstä. Lisäksi voin sanoa, että suosittelen varmasti Tuikkutukkua muille. Teiltä
saa iloista palvelua, hyviä tuotteita ja takuun.”
“Kynttilät olivat laadukkaita, ne menivät hyvin kaupaksi ja saimme nopeasti hyvät
tienestit treenileiriä varten!”

TUIKKUTUKKU.FI
Puh 02 512 2160 // info@tuikkutukku.fi // tuikkutukku.fi

PE
RI
NU NTEI
S
KY
NT IÄ
Kru
TIL
ja n unuky
iide ntt
ÖI
il
var
TÄ
m n oik ät ov
KR

UU

ist
ea
at
kaa aa sen nlaine käsin
lla
, et
t
ja
tä n syd ehty
valu kaun kynt änlan jä,
ta t iilla tilä p ka
li
ai s
avu ekillä alaa
LK
ta.
eik
RU
ä
U
kirk

6K
P
PA
L

P
N
OA ITUU UKY
IK
A N S 35 NTTI
LÖ
C
.9
I TÄ
,5 M
TU
NT
IA

%
0
5
AINA

NTIMYYTTOA
TUO

MYY TUOKSU- JA ANTIIKKIKYNTTILÖITÄ

TUIKKUTUKKU.FI

