Ladda ner vår app!
Appen är utvecklad för att förenkla och
underlätta försäljningen. Deltagaren kan
sköta allt som har med försäljningen att
göra i appen.

Ladda ner vår app
DelikatessKungen
från Google Play
eller App store.

Använd den smidiga appen för säljtips,
beställningar, produktinformation, sprida
din webbshop på sociala medier och
mycket annat.

Information
till familjen

Dags att komma igång!
Börja med att
skriv upp dina
kontakter:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vi hjälper dig hela vägen!

7.
8.

Mitt säljmål är:

Med appen kan du:
Lägga till, ändra och ta bort dina kunder
Skapa din egna personliga webbshop
Bli påmind om sista försäljningsdag
Digital säljkatalog – visa
dina kunder produkterna

Se hur många produkter hela gruppen
har sålt (inga namn visas)
Få meddelande från kontaktpersonen
Hela familjen kan logga in på
ett deltagarkonto i appen.

Föräldrar
Grannar
Webbshop
Föräldrarnas jobb
Släkter
Vänner

Säljtävling!

Totalt

Vinn Bose Quietcomfort 35!
+ 3500:- till gruppen!
Sälj 20 produkter för att delta i tävlingen.
Sälj ytterligare 20 produkter och få dubbelt
så stor chans att vinna och så vidare. 7 st
vinnare utlottas 2 dec 2020 och 3 st vinnare
utlottas 2 jun 2021. Du registreras till tävlingen automatiskt när du använder appen.

Exempel på
dina kunder
2 produkter
3 produkter
6 produkter
5 produkter
3 produkter
5 produkter

24 produkter

Behöver ni mer
säljmaterial?
Skriv ut säljkatalog, beställningslistor
med mera på delikatesskungen.se under
länken ”Säljmaterial”.

LÄS MER PÅ

(värde ca. 4.000 :-)

WWW.DELIKATESSKUNGEN.SE

Tävla och vinn

fina priser!

Guiden till en
perfekt försäljning

Välkomna till DelikatessKungen!
Nu är det dags att starta er försäljning med DelikatessKungen för att tjäna
pengar tillsammans. Läs igenom guiden för att komma igång. Lycka till!
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Skapa ett deltagarkonto

Skapa ett deltagarkonto för att starta din försäljning.
Registrera dig i appen eller på delikatesskungen.se

Registrera i appen:
Öppna appen och klicka på
Använd appen som deltagare.
Skriv in er gruppkod som
du får av din kontaktperson.
Fyll i dina uppgifter.
Du får ett bekräftelsemejl med
inloggningsuppgifter.

Registrera på hemsidan:
Klicka på Mina sidor.
Klicka på Logga in som deltagare.
Skriv in er gruppkod som
du får av din kontaktperson.
Du får ett bekräftelsemejl med
inloggningsuppgifter.

Lägg till beställningar

Lägg till dina beställningar direkt i appen eller på delikatesskungen.se.
Då kan alla i gruppen se hur mycket ni har sålt och hur ni närmar er ert mål.

Beställningar i appen:

Din egna webbshop

För att öka din försäljning kan du och dina föräldrar dela din egna personliga
webbshop med vänner och kollegor. Ett utmärkt sätt att göra din webbshop
synlig. Kunder lägger en beställning direkt till dig via webbshoppen.
Ladda gärna upp en bild på dig själv
eller ditt lag/klass/förening och skriv
en tillhörande presentation till
webbshoppen.

Fråga ALLA du känner!

Du måste bekräfta beställningarna från
din webbshop för att produkterna ska
läggas till på din order i appen eller på
www.delikatesskungen.se

Familjen, släkten, familjens vänner, grannar och kollegor.

Använd din egna webbshop!

Ett bekräftelsemejl skickas till kunden när
du godkänner eller avslår beställningen.

Beställningar på hemsidan:

Klicka på Ny kund.

Klicka på Mina kunder i menyn.

Fyll i kundens uppgifter och vilka
produkter kunden vill ha.

Fyll i kundens uppgifter och vilka
produkter kunden vill ha under
Lägg till kund.
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Använd den färdiga länken till din egna webbshop.
Sprid länken på sociala medier, mejl och sms så når ni
snabbt fler möjliga köpare. Dela också webbshoppen till
företag för företagsbeställningar.

Deltagare som aktiverar och delar sin
webbshop säljer i snitt 5 produkter mer.

Dela din webbshop

Facebook

Sms & mejl

Berätta för dina vänner på Facebook att
du säljer delikatesser. Ett perfekt sätt att
nå ut till många personer i din närhet.

Skicka ett sms eller mejl till vänner,
familjen och släkten med en länk till din
webbshop.

Instagram
Lägg upp en bild på Instagram och
berätta att du säljer.

Messenger
Skicka ett meddelande på Messenger till
vänner med en länk till din webbshop.

Checka av listan för att maximera er försäljning

Ring, sprid din webbshop via appen, sms:a, mejla,
använd sociala medier och besök alla du känner.

Beställningar från webbshop

Tips!

Våra bästa säljtips!

Börja redan idag, vänta inte!

Fyll i dina uppgifter.

Hela familjen kan samtidigt vara inloggade på deltagarens
konto för att hjälpa till med försäljningen
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+ Bilder
På vår hemsida finns flera bilder som
du kan använda till sociala medier.
Gå in på delikatesskungen.se/bilder/
eller skanna QR-koden.

Tala om att de stödjer din grupp!
Fråga kunden om de vill ”stödja oss”. Berätta vad er grupp ska
använda pengarna till. Använd gärna ett plagg med ert klubbmärke om ni är ett lag eller förening när ni är ute och säljer.

Fråga på arbetsplatser!
Be föräldrar och släktingar att ta med beställningslistor för
arbetsplatser till sina jobb. Ofta blir det mycket beställningar.
Skriv ut fler listor från www.delikatesskungen.se/saljstod/.

Fråga företagare!
Företag köper ofta många produkter som presenter till
kunder och anställda. (Du kan skriva ut produktblad för
företag från www.delikatesskungen.se/saljstod/)

Tipsa dina kunder att beställa fler produkter!
Kunder som beställer två produkter eller fler kan vinna ett
fint pris (tio valfria produkter från oss, värde 1.900:-) och ni
säljer dubbelt så mycket.

