
DUGNADSKASSEN – ALLE FÅR BLI MED

Dette skal vi gjore igjen!
”Mange i laget var skeptiske før lysene kom, men da de begynte å selge dem, merket 
alle raskt at de var lette å selge. Lysene er virkelig fine, og duftlysene lukter fan-
tastisk.Vi måtte til og med bestille flere lys, siden mange av oss solgte flere enn vi 
hadde sett for oss i begynnelsen. Det beste er selvfølgeli at laget fikk så mye penger 
til lagkassen. Fortjenesten er mye høyere enn hos andre lignende leverandører. Dette 
skal vi gjøre igjen!” 

”Å selge lys for å skaffe penger til den kommende klasseturen var både spennende, 
gøy og lærerikt. Derfor vil klasse 3A og vi foreldre takke for et godt samarbeid. Jeg 
vil også si at jeg garantert kommer til å anbefale Dugnadskassen til andre. Dere er 
imøtekommende, leverer gode produkter og skaper trygghet.” 

”Det var god kvalitet på lysene, de var lettsolgte og vi tjente raskt mye penger til 
russetiden!”

INFORMASJON – SLIK FUNGERER DET

SELG DUFTLYS, KRONELYS OG HERREGÅRDSLYS

Dugnadskassen // Pb. 1681 Vika // 0120 Oslo
Tlf 22 83 18 05 // info@dugnadskassen.no // dugnadskassen.no

  

ALLTID  

50% 
I FORTJENESTE

TJEN PENGER TIL RUSSEGRUPPEN, KLASSEN ELLER LAGET 

SELG MED

NETTBUTIKK



EGEN NETTBUTIKK
Alle selgere i klassen/laget/
gruppen vil få tilgang til en 
egen nettbutikk som er den 
enkleste og raskeste måten 
å selge lysene på. Dere deler 
nettbutikken med andre gjen-
nom sosiale medier som for 
eksempel Facebook eller via 
mail og SMS. Kjøpere legger 
enkelt til bestillingene sine direkte gjennom nettbutikken. I tillegg kan dere 
selge lysene direkte eller med salgskataloger. 

MINE SIDER
Alt som har å gjøre med salget av lys, gjøres gjennom «Mine sider». Her bestiller 
dere lysene, håndterer nettbutikken, kundene deres og bestillingene deres. Dere 
kan også følge salget og deres fortjeneste underveis, sende direktemeldinger og 
informasjon til hele salgsgruppen, registrere eventuelle returer og i tillegg lese og 
laste ned guider og maler til både selgerne og kontaktpersonen. 

INGEN UTLEGG; FRI FRAKT OG FRI RETUR
Dere trenger aldri å legge ut penger når dere selger lys med dugnadskassen, dere 
betaler bare for produktene dere har solgt lysene og fått betalt fra deres lyskun-
der. Fakturaen har et betalingsvilkår på 60 dager. Det er alltid gratis frakt og 
dessuten dekker vi returkostnadene om dere har noen usolgte lys til overs. Det er 
med andre ord Trygt og helt risikofritt å selge våre lys!

FULL SUPPORT OG SERVICE
For oss er det veldig viktig at dere blir fornøyde med oss som samarbeidspartner. 
Du skal føle du har full støtte og at du får den servicen du trenger for at dere 
skal lykkes med dugnaden deres. Dere kommer naturligvis også til å få et bra 
produkt – og service i verdensklassen fra oss! 

HVORFOR VELGE OSS?

SÅ ENKELT ER DET

TJENE PENGER TIL KLASSEN, LAGET, 
RUSSEGRUPPEN OG FORENINGEN 
Når dere selger dugnadskassens høykvalitets lys og duftlys kan deres idrettslag, 
skoleklasse, russegruppe eller forening tjene penger raskt og enkelt til deres felles 
drømme prosjekt. 

LETTSOLGTE LYS, ALLTID 50% FORTJENESTE 
Våre lys har alltid stor etterspørsel og er veldig lett-
solgte, men best av alt – Dere får alltid 50% for-
tjeneste hos oss. Det er dobbelt så mye som du får 
av aktører. Tradisjonelle herregårdslys i fl ere ulike 
farger, eksklusive duftlys i noen utvalgte 
dufter og lilla rillede kronelys. 

Antall selgere Solgte produkter/person Fortjeneste/kr*

25 10 15 000

25 20 30 000

25 30 45 000

✔ Produkter av høyeste kvalitet
✔ Raske leveranser
✔ Alltid fri frakt og fri retur

✔ Alltid 50% i fortjeneste
✔ 60 dagers betalingsvilkår
✔ Kundeservice i verdensklasse

* Alle våre lys har en salgspris på 120 
kr/stk. Dere beholder alltid 50% av 
salgsprisen.

1 2 3

START SALGET SELG LYS LEVERANSE OG 
FORTJENESTE

Velg ut en kontaktperson og start 
salget ved å registrere gruppen på 
dugnadskassen.no. Det er enkelt 
og helt kostnadsfritt. Gruppen 

får sendt hjem salgskataloger på 
døren og får tilgang til en egen 
nettbutikk i tillegg til et nyttig 

digitalt verktøy (Mine sider) hvor 
dere kan administrere salget). 

Bestill lys hjem om dere ønsker 
å ha de med dere når dere skal 

selge dem. Eller selger dere 
gjennom å ta bestillinger. Del 
nettbutikken deres, ta med 

salgskatalogen og gå fra dør til 
dør og selg på arbeidsplasser. 
Mange velger å kombinere de 

ulike salgsmetodene for å maksi-
mere salgsmulighetene!

Når dere er ferdige med å ta 
bestillinger er det enkelt å 

sende deres sluttbestilling til oss.  
Lysene vil bli levert innen 2–5 
virkedager og når dere får dem 
er det bare å begynne å dele de 
ut til kjøperne deres og ta betalt. 
Dere får beholde 50% av fortje-
nesten fra salget! Hurra, enklere 

og raskere kan de tikke bli!

SÅ MYE TJENER DERE
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