
Vårens salgsdugnad har startet

Tips: En familie på 4 bruker i snitt 8 sekker toalettpapir + 3 sekker tørkepapir i året.

1. Bruk Salgsark og Kundeliste når dere skal selge. 
2. Selg til familie og venner. Bruk Facebook og annet som salgskanal.  Bestill også gjerne til eget bruk. 
3. Noter bestillingene på Kundelisten for å vite hvem som skal ha hva når varene skal leveres.
4. Gå inn på www.klubb.dugnaden.no/s/flintfotball og kjøp produktene dere har forhåndsolgt. 
5. Dere henter produktene på avtalt tidspunkt og sted, og leverer til de som har kjøpt. 

(Alternativt kan kjøperne bestille/kjøpe selv og hente selv). Husk ordrebekreftelsen.
6. Hentested-/tid: Informasjon om sted kommer senere. Onsdag 6/4 kl. 17.00-20.00

Varene må hentes denne dagen da vi ikke har kapasitet til lagring.

Flint Tønsberg Fotball

Flint Fotball har denne gangen valgt en salgsdugnad hvor dere kan 
kjøpe varer som vil gi en hyggelig fortjeneste til klubben. Målet er at hver spiller selger 
minimum 2 produkter fra produktmiksen. Her kan det virkelig lønne seg å gjøre en 
ekstra innsats: Alt utover kr. 520,- i fortjeneste pr. spiller vil tilfalle det enkelte laget, 
under forutsetning at alle spillerne på laget har nådd målet om å selge minst 
2 produkter. Alle produkter gir kr. 130,- i fortjeneste. 

I tillegg vil det jente- og  guttelaget som har flest produkter i snitt pr. spiller 
som selger få kr. 2.500,- til lagkassen.

Slik gjør du:

Toalettpapir
Toalettpapir

Tørkerull Tørkerull

Rengjøring universal Førstehjelpsskrin

Brannteppe
Tennposer

Bakemiks

http://www.klubb.dugnaden.no/s/flintfotball


Gå inn på: 
www.klubb.dugnaden.no/s/flintfotball1.

Opprett konto, så går det raskere å kjøpe neste 
gang. Eller bare start å kjøpe med en gang. 2.

Kjøp ønsket produkter. Du vil hele tiden se 
hvor mye fortjenesten blir.3.

Fyll inn kontaktopplysninger. NB! Her skal 
man velge lag og skrive navn på spiller.

4.

Betal med VISA eller kredittkort. 
Kortopplysninger blir ikke lagret og det 
benyttes en sikker løsning via Nets.

5.

Hvordan bestille – steg for steg

Tilslutt vil du få en bekreftelse på mail over kjøpte varer. Denne kan printes ut 
og tas med ved henting av varene eller fremvises på mobiltelefonen.
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