Luokkien ja yhdistysten varainhankintaa

VARAINHANKINTAA syksy 2019

Ohjeet
Varainhankinta onnistuu mukavasti Puttipajan tuotteilla

Helppoa
ja tuottoisaa
varainhankintaa
kotimaisilla
kynttilöillä
ja ihanilla
joulutontuilla

Urheiluseurojen, luokkien ja yhdistysten varainhankinta onnistuu helposti Puttipajan
laadukkailla tuotteilla. Monenmuotoiset pöytäkynttilät, tuoksukynttilät ja tontut tuovat
koteihin lämmintä tunnelmaa.
Puttipajalla käsinvalettuja kynttilöitä on tehty täydellä sydämellä jo 40 vuoden ajan.
Salainen kynttiläresepti pitää sisällään lämpöä, raikkautta, tunnelmia ja satumaisia hetkiä.
Jokaisen kynttilän sisältä löytyy lämmin sydän. Kynttilät teemme Jyväskylän Vaajakoskella ja kynttilöillä on avainlipputunnus.

Varainhankinta on riskitöntä
Puttipaja tuotteiden myynti perustuu kuvaston avulla suoritettavaan ennakkomyyntiin, joka on turvallinen tapa tehdä varainhankintaa. Tuotemyynnillä ei ole minimitilausmäärää ja maksatte tuotteet vasta kun olette keränneet maksun tilauksistanne.
Toimitamme käyttöönne myyntilistat, selkeät tuotekuvastot ja koontitilauslistan. Varsinaisen tuotetilauksen teette vasta kerättyjen
tilausten mukaan.

Näin helposti varainhankinta toimii
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tilaa meiltä kuvastot ja myyntilistat soittamalla, sähköpostilla tai nettisivuillamme olevalla lomakkeella.
Myyjät ottavat tilauksia vastaan ystäviltä, sukulaisilta ja naapureilta.
Yhteyshenkilö tarkistaa ja lähettää kaikkien tilaukset koontitilauslistalla Puttipajan sähköpostiin.
Puttipaja toimittaa tuotteet kahden viikon kuluttua tilauksesta sekä laskun yhteyshenkilölle.
Yhteyshenkilö jakaa tilaukset myyjille, jotka toimittavat tuotteet asiakkaille ja keräävät maksun.
Laskekaa yhteen tuottonne ja nauttikaa keräämistänne ansioista.

Puttipaja lähettää seuraavat myyntimateriaalit
•
•
•
•

Kuvallisia esitteitä
Myyjän tilauslista, johon merkitään asiakastilaukset
Myyjän tilauksien koontilista
Yhteyshenkilön koontilistan, johon merkitään kokonaismyynti
• Yhteyshenkilön koontilista toimii tilauslomakkeena, joka lähetetään Puttipajalle
• Vaihtoehtona koontilistalle on myös excel-pohjainen ”Tilaustaulukko”
• Täytä siis joko koontilista TAI tilaustaulukko - valitse itse mieluisampi
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Tuotteiden toimitus
•

Oppilastilauksen/seuratilauksen yhteyshenkilö lähettää sähköpostilla koontitilauslistan, jonka mukaan tuotteet pakataan ja
lähetetään yhteyshenkilön ilmoittamaan osoitteeseen.
Tuotteiden toimitus on kahden viikon kuluttua tilauksen saapumisesta Puttipajalle
Yhteyshenkilö jakaa tuotteet oppilaille/jäsenille, jotka toimittavat tuotteet asiakkailleen ja keräävät maksun.
Lähetyskulu tilauksen suuruudesta riippumatta on 40 €. Yli 1800 €:n* tilaukset toimitetaan ilman lähetyskulua. *Ostolaskun
arvo yli 1800 €.

•
•
•

Tuotteiden maksaminen/laskutus

Puttipaja lähettää laskun yhteyshenkilölle tuotteiden toimituksen jälkeen sähköpostilla. Laskulla on maksuaikaa 14 vrk.

Tuotteet

Kampanjamyynnin tuotevalikoimasta löytyy tuoksullisia ja tuoksuttomia pöytäkynttilöitä sekä pehmotuotteita. Kampanjatuotteita
on varastossamme reilusti, mutta jos jokin tuote loppuu, tarjoamme tilalle vastaavaa tuotetta samaan hintaan.

Diplomi

Myös myyntityö tehdään täydellä sydämellä ja haluammekin tarjota teille mahdollisuuden tukea tätä paloa. Onko joukossanne
joku, joka ylittää myynnillään odotuksenne tai voittaa itsensä ja omat odotuksensa? Loimme diplomin, jolla voitte halutessanne
palkita hänet. Diplomi toimitetaan teille jo kuvaston postituksen yhteydessä.

Tilaajalahja

Lähetämme tilajalahjan kaikkien yli 400 €:n tilausten vastuuhenkilöille. Lahjan arvo on noin 16 € ja sisältää kaksi tuoksutonta
kynttilää.

Tilausten toimitusten tärkeitä päivämääriä syksylle

Tilauksen toimitus ennen isänpäivää, viikolla 45. > Tee tilaus Puttipajalle viimeistään 21.10.2019 mennessä
Tilauksen toimitus ennen itsenäisyyspäivää, viikolla 48 > Tee tilaus Puttipajalle viimeistään 11.11.2019 mennessä
Tilauksen toimitus ennen joululoman alkua, viikolla 51 > Tee tilaus Puttipajalle viimeistään 3.12.2019 mennessä

Usein kysyttyä:
•

Kuinka kauan myyntimateriaalien toimituksessa kestää?
• Toimitamme myyntimateriaalin sähköpostitse ja/tai postitse kahden vuorokauden sisällä tilauksesta.

•

Pitääkö tilaus maksaa ennen tuotteiden vastaanottamista?
• Ei. Lasku lähetetään tuotteiden toimituksen jälkeen.

•

Täytyykö meidän myydä tietyn raha summan edestä?
• Ei, emme aseta määrän suhteen mitään rajoituksia

•

Jos myyntiä ei toteudu.
• Jos myyntiä ei toteudu, niin emme laskuta siitä mitään. Tuotteiden myynti perustuu kuvaston avulla
suoritettavaan ennakkomyyntiin.

•

Miten ja milloin tuotteet toimitetaan?
• Lähetämme tuotteet yhteyshenkilön ilmoittamaan osoitteeseen kahden viikon kuluessa tilauksen saapumisesta
Puttipajalle.

•

Paljonko on lähetyskulut?
• Lähetyskulu tilauksen suuruudesta riippumatta on 40 €. Yli 1800 €:n* tilaukset toimitetaan ilman lähetyskulua.
*Ostolaskun arvo yli 1800 €.

•

Paljonko voimme tienata?
• Tienattava summa riippuu oppilaiden ja jäsenten aktiivisuudesta. Sivun alareunassa on suuntaa antava tuoton
arviolaskelma.

Ota yhteyttä toteuttaaksenne
helpon ja mukavan varainhankinnan
puh. 020 779 8680
info@puttipaja.fi
www.puttipaja.fi
Puttipaja Oy, Talsanniementie 1, 40800 VAAJAKOSKI

Arvio tuotosta*
Tilatut tuotteet laskutetaan ostohinnoin (+ lähetyskulut)
Esimerkki luokka on myynyt kynttilöitä
• 250 kappaletta á hinta 8,00 € = 2000 euroa
• Puttipaja laskuttaa kynttilöistä 250 x 4,50 € = 1125 €
+ 40 € lähetyskulut
• Tuotto 835 €
* Esimerkkilaskelma ei ole lupaus tuoton suurudesta.
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