
Hur mycket tjänar vi per burk?

Ni kommer alltid få ut er utdelning på mängden
sålda burkar oavsett om ni beställer ett paket
eller valfri beställning.
Ni får alltid 40kr per såld burk och som mest 50kr.

1-155st = 40kr/burk
156-251st = 42kr/burk
252-299st = 45kr/burk
300 + = 50kr/burk.

Hur länge får vi sälja?

Normalt brukar det bli en månad men vid
överenskommelse kan vi förlänga.

Ska vi betala för något?

Nej, vi står för allt som frakt och returer.
Ni betalar för de burkar som blir sålda.

När betalar vi?

Ni betalar när ni är klara med er försäljning.
Vi skickar en faktura på mejlen.

Lycka Till! 

Några goda råd med att komma igång med
säljandet. Bestäm hur mycket ni ska sälja och

fördela det jämnt per person. Absolut bästa är att
sälja burkarna direkt i handen

 det är snabbt, smidigt och lättsålt.En så fin
iögonfallande burk för ett rimligt pris

 –svårt att motstå.” Att sälja på enbart lista är inte
bäst, mycket spring, krångel, svårare att hålla reda

på och tar oftast längre tid,
 men det avgör ni själva förstås.

Sälja Saffran, den bästa affären för att tjäna
pengar till klassen, laget eller föreningen.
Det är enkelt att sälja ekologiskt saffran

 för att tjäna extra pengar.
Saffran är en krydda som är extra populär runt

julen och säljer näst intill sig själv.
Alla vet vad det är och vad de får, med vårt

ekologiska kvalitetssaffran kommer du att nå målet
fortare än du tänkt dig.

Med vårt högkvalitativa ekologiska
 saffran kan du minska användningen i

receptet med 30-35%. Saffran som säljs med hela
pistiller är mer exklusivt och drygt än vanligt

pulversaffran. Mortla saffranet
med en eller två sockerbitar, rör om tills saffranet
blivit pulver. Med lite fantasi så finns det många

möjligheter att sälja denna
lättsålda saffransburk.

Välkommen till
Saffranspecialisten.se

Ni kan själva baka
saffransbullar och sälja bullar på något event eller

använda bullarna till smakprov,
 samtidigt säljer ni saffran till de som köper

bullar eller till de som vill baka själva, på så sätt har
ni tjänat in pengar dubbelt upp.

 (Läs på om produkten). Det är alltid bra att
kunna svara vad som är unikt och bra med varan.

Den bästa affären för att tjäna pengar till
klassen, laget eller föreningen.

Guldpaket 
15 000kr

Silverpaket
11 340kr

Bronspaket
6 552kr

300 Burkar

252 Burkar

156 Burkar

100kr



EFFEKTIVA SÄTT
ATT PLUGGA FÖRE

TENTOR

SAFFRANSPECIALISTEN.SE

- Hög förtjänst.
- Inga utlägg.
- Högkvalitativt och lättsålt.
- Snabba leveranser.
- Fri frakt och returrätt.
- Alltid färsk saffran i lager. 
- Ekologiskt.

SE-EKO-06 Ekologiskt 
"Icke-EU-jordbruk"

För skolklasser, lag, föreningar m.fl.

RETURHANTERING

Ej sålda burkar returneras till oss via
valfritt DB Schenker ombud.
Observera att du inte behöver betala
fraktkostnader för returen.
Du kommer få en adresslapp och en
kvittenslapp för returpaketet via ett mejl.
Mottagaren är jag/Micke och
avsändaren är Saffranspecialisten.
Glöm inte kvittenslappen i mejlet som
ombudet ska skriva på.
Beviset som visar att du har lämnat ifall
något skulle bli knas i leveransen.
(Gratis plastfickor för adresslapp finns
hos ditt ombud)

Du betalar inga fraktkostnader.

FÖRSÄLJNING & RETUR

Sammanställ försäljning på antalet sålda
burkar och returer.
( Se sammanställningslistan )
Pengarna redovisas och ni behåller
vinsten. Kontakta oss nu för faktura och
eventuella returer.
Vi mejlar fakturan till er.

Ni behåller vinsten. 

BÖRJAN

Visa burken för släkt, grannar,
vänner och på arbetsplatser.
Sälj direkt eller ta beställningar!
Säljtid en månad eller enl.
överenskommelse.

Låt era nära & kära få veta!

HUR DET GÅR TILL!

SAMMANSTÄLL LISTAN

Sammanställ er försäljning
och beställda burkar på listan.
Beställda burkar delas ut och betalas.

Beställningarna delas ut. 

Med vårt exklusiva saffran kan man minska
mängden i recepten med 30-35%. Pistillerna
har ej malts, allt för att bibehålla smaken på

bästa sätt. Mortla ca:1 gram saffran
tillsammans med 2 sockerbitar så att pistillerna

finfördelas eller smula sönder för hand.


