SALGSGUIDE
Sådan sælger I mere og bedre

HVORFOR SÆLGER VI STRØMPER? – Start med, at fortælle børn og voksne, hvad det er, overskuddet fra salg af
strømper skal gå til i foreningen/klubben – det er vigtig information for dem, der skal sælge Strømperne og ikke
mindst for køberne.

FORÆLDRE – Orienter forældrene, når deres børn skal sælge strømper. Forældrene vil kunne give børnene ekstra
motivation, og i nogle tilfælde hjælpe med salg af strømperne til venner og familie mm. Derudover er det som oftest
vigtigt for forældrene, at vide hvorfor deres børn skal sælge strømper.
LOKALE VIRKSOMHEDER – Prøv at præsentere strømperne for nogle af jeres lokale virksomheder og butikker. Nogle
vil måske hjælpe jer med at sælge – husk at sige pænt tak til virksomheden eller butikken efter salget, så er der en
større mulighed for at de vil hjælpe en anden gang.
TIPS TIL GODE SALGSOMRÅDER
• Familie • Venner • arbejdspladser •
NETVÆRK – Gør gerne brug af jeres netværk, og lad dem hjælpe med at sælge strømperne.
MOBILEPAY – Vi har vedlagt et antal kort, som I kan bruge, når I sælger strømper.
(Ønsker I flere kan disse downloades på www.unique-partnership.dk/downloadmateriale/)
Når I besøger køberne, vil enkelte sige: Vi har desværre ikke kontanter - men så er det en god ide at fortælle, at de
også kan betale med MOBILEPAY - så køber de fleste
SALGSKONKURRENCE – Lav en lille konkurrence, hvor den eller de sælgere, der sælger flest pakker med strømper, får
en lille gevinst (2 billetter til biografen eller lignende) – det gør det sjovere at være sælger.
SÆLGERINFORMATION – Saml alle sælgerne og giv dem en fyldestgørende information inden salget startes.
• Fortæl hvem I er, og hvilken forening/klub/hold I repræsenterer • Oplys hvilken aktivitet I samler ind til
• Fortæl, at de 100,- går ubeskåret til forening/klubben/holdet.
• Afslut med “Tak for støtten”, når I forlader køberen – så er det lettere at komme næste gang
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MOBILEPAY

SÅDAN FUNGERER MOBILEPAY-KORTENE:
Kortene udfyldes med den ansvarliges tlf. nummer. Nummeret skal have tilknyttet MOBILEPAY.
Herefter kommer pengene ind på dennes konto og kan senere benyttes til at betale for strømperne til
Unique-Partnership.
I kan udfylde kortene med sælgers navn, således, at det er let at kontrollere, hvem som har solgt strømperne.
Husk at fortælle sælgerne, at de skal tjekke på køberens mobil tlf., om betalingen er gennemført.
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MOBILEPAY

Sælgers Navn

Klubbens Navn

ØNSKER DU AT BETALE MED MOBILEPAY KAN FØLGENDE
TLF. NUMMER BENYTTES:

Tak for støtten
Vis venligst sælgeren at overførslen er gennemført.
(Skriv klubben’s/klassen’s MobilePay nummer her– som alternativ til betaling med kontanter.)
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MOBILEPAY
BOX

MOBILEPAY
Nu er det nemt at tage ansvar. Brug MobilePay Box til fælleskassen, så er det ingen sag at
holde styr på indbetalingerne.

MobilePay Box gør det nemt at have en fælleskasse - om det er klassekassen,
foreningskassen. Alle med MobilePay kan indbetale til en Box, og det smarte er, at
indbetalingerne ikke bliver blandet sammen med kassemesterens privatøkonomi.
Det er altså blevet nemt at tage ansvar med MobilePay Box. Så du kan sagtens melde dig
som kassemester.
Find ”Box” i menuen i din MobilePay-app. Du kan oprette op til tre MobilePay Box, og med
hver Box kan du modtage op til 30.000 kr. årligt.
Nemt at indbetale til en Box
Hver Box har sit eget ID, som alle med MobilePay kan indbetale til. Der er tre nemme
måder at indbetale til en MobilePay Box:
•
•
•

Betalingslink
QR-kode
Betal via Box-ID

Hvordan du betaler, afhænger af, hvad jeres Box-kassemester lægger op til.

Find hele vejledningen her: https:// mobilpay.dk/privat/mobilepay-box
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