Tjäna pengar till klubbkassan!
Med minimal arbetsinsats och liten risk.
Sälj supporterprodukter
med en egen webshop

• Enkelt
• Minimal arbetsinsats
• Ingen administration

Tjäna minst

15%

på sålda varor
i er webshop

• Inget eget lager

Ibland vill föreningen tjäna ännu mer på t.ex. en keps
och då finns möjligheten att köpa in ett större antal
för att på detta sätt tjäna en större del.

• Låg kostnad

Starkostnad 1495 kr, kostnad år 2, 3, 4 osv 995kr/år
för webhotellet & underhåll webhotell för år 1 ingår i
startkostnaden.

Hur går det till?
Här nedan kan ni läsa om hur vi går vidare från att ni som
förening beslutat er för att samarbeta med oss på klubbpartner.se

Föreningens åtagande
Tillhandahålla klubbens emblem / logotyp
Logotypen önskar vi i vektoriserat eps eller pdf eller liknande format, finns
inte detta så hjälper vi självklart föreningen med att ta fram den i rätt
format mot en liten kostnad, som baseras på kvalitén av originalet.
Länka till webshopen från klubbens egna sidor
så som hemsidor, lagsidor, sociala medier m.m...
Marknadsföra webshopen till medlemmar & supportrar m.m. - på olika
tillställningar som matcher, träningar, föreläsningar, möten m.m.
Tillhandahålla en kontaktperson mellan Klubbpartner.se och Föreningen
Tillhandahålla en e-postadress till kassör eller annan person som sköter
ekonomin för utbetalning av kickback från Klubbpartner.se

Klubbpartner.se´s åtaganden mot föreningen
Bygga och underhålla webshoplösningen för föreningen
Webhotell ingår i priset eventuellt extra domännamn tillkommer
Design, tryck och brodyr av produkterna i webshopen
Tillhandahålla produkterna
Administrera och hålla all kundkontakt kring
e-handeln

542

Distribution i samarbete med DHL / Postnord
Säkra och enkla betallösning med Swish,
kortbetalning, banköverföring och faktura i
samarbete med Payson, Paypal, Nordea, SEB,
Swedbank, Handelsbanken, Visa och Mastercard

Klubbpartner.se är en del av Tryckt Reklam i Sveriga AB

Hantverkargatan 24, 916 31 Bjurholm
0932-105 00, info@tryckt.se

