
DUGNADSKASSEN – ALLE FÅR BLI MED

”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 selvfølgelig 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 samle penger til den kommende klasseturen var både spennende, 
moro og lærerikt. Derfor ønsker klasse 3A på skolen vår og vi foreldre å takke for 
et godt samarbeid. Jeg kan også si at jeg garantert vil anbefale Dugnadskassen til 
andre. Dere er imøtekommende, leverer gode produkter og skaper trygghet.” 

”Det var god kvalitet på lysene, de var lettsolgte og tjente raskt mye penger til russe-
tiden!” 

Dette skal vi gjøre igjen!

SLIK FUNGERER DET

TJEN PENGER TIL RUSS/KLASSE/LAGKASSEN VED Å SELGE DUFT- OG HERREGÅRDSLYS!
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ALTERNATIV 1. DIREKTESALG: ALTERNATIV 2. KATALOGSALG:

BESTILL  
LYSENE

Legg inn en felles 
bestilling på lysene. 

Frakten er gratis. 
Bland gjerne duft- 

og herregårdslys, slik 
at kjøperne har litt å 

velge mellom.

SELG

Selg til naboer, 
venner, familie og på 
arbeidsplasser. Sett 
opp et salgsbord på 
kampen, på jule-
markedet eller på 
loppemarkedet.

BESTILL MER/
RETURNER

Har dere solgt alle 
lysene dere bestilte, 
bestiller dere enkelt 
flere på vår hjemme-
side. Har dere flere 
lys igjen, returnerer 
dere disse til oss – 
helt kostnadsfritt.

SUMMER

Når dere er ferdige, 
summerer dere hva 
hele gruppen har 

solgt totalt og legger 
inn en felles bestil-
ling på lysene på vår 

hjemmeside.

TA OPP  
BESTILLINGER

Gå rundt hos venner, 
naboer, familie og på 
foreldrenes arbeids-
plass for å ta opp 

bestillinger.

LEVER

Lysene leveres til 
kontaktpersonen 
deres. Frakten er 
gratis. Så er det 

bare å levere lysene 
til kjøperne og ta 

betalt.

BESTILL  
SALGS- 

KATALOGER

Vi anbefaler to 
kataloger per selger, 
slik at alle kan legge 
en katalog på en av 
foreldrenes arbeids-

plass.

FORTJENESTE

Betal fakturaen 
innen 60 dager og 
behold halvparten i 
fortjeneste. Hos oss 
får dere alltid 50 %  

i fortjeneste.

FORTJENESTE

Betal fakturaen 
innen 60 dager og 
behold halvparten i 
fortjeneste. Hos oss 

får dere alltid 50 % i 
fortjeneste.

MÅL

Bestem innad i 
gruppen hvor mange 
lys hver enkelt skal 
selge. 12 lyspakker 
per selger pleier å 

være en god  
retningslinje.

HVORFOR VELGE OSS?

PERSONLIGE SALGSBILDER
Vi lager gjerne et personlig salgsbilde til dere, som dere kan dele på sosiale medier 
for å vise at dere selger lysene våre. Send oss en e-postmelding, så ordner vi det!

TIL DEG SOM SKAL ADMINISTRERE SALGET
Det er en stor oppgave å holde styr på salget. Derfor ønsker vi å gjøre det enklere 
for deg ved å gi deg salgsmateriell og maler for informasjons-e-post og -brev til 
både foreldre og selgere. Du finner alt dette på dugnadskassen.no.

LYS TIL Å VISE FREM VED KATALOGSALG?
Vil dere at selgerne skal ha hver sin lyspakke eller hvert sitt duftlys å vise frem 
ved salg? Da kan dere ta opp en forhåndsbestiling på det antallet som selgerne 
trenger. Disse bruker dere senere på kundene når det er på tide å dele ut lysene. 
Ikke glem at dere har disse lysene når dere senere legger inn en tilleggsbestilling 
på det dere har solgt.

SLIK FUNGERER DET

SELG TRYGT MED DUGNADSKASSEN
Vår visjon er at det skal være moro for alle å tjene penger til felleskassen! Når 
dere selger lys fra oss, tjener dere enkelt de pengene dere trenger for å nå deres 
felles mål. Vi tilbyr det høyeste overskuddet på markedet, og dere får alltid 
beholde hele 50 % av det dere selger! Det viktigste for oss er at dere skal være 
fornøyde og trygge med oss som samarbeidspartner. Dere skal hele veien fra start 
til mål kjenne at dere har den støtten dere trenger, og vi er der for at dere skal 
lykkes med målet!

SÅ MYE KAN DERE TJENE

Antall selgere Solgte produkter/person Fortjeneste*

25 10 12 500

25 20 25 000

25 30 37 500

✔ Produkter av høyeste kvalitet
✔ Raske leveranser (3–5 virkedager) 
✔ Alltid fri frakt og fri retur

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

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