
Säljarens namn:....................................................
Namn/Telefonnummer Cheddar Peppar Krydd Napoli Kalkon Vitlök Praliner Lakrits Mandel Vingummi

Olivolja

Mobilnummer:....................................................

Beställ goda delikatesser!

Produktkatalog 2022

Beställningslista

Tack för att du stödjer min klass/lag/förening:

VI HAR HJÄLPT ÖVER 25 000 KLASSER, LAG OCH FÖRENINGAR SEDAN 1992!
För varje förpackning du köper tjänar gruppen 47-67 kronor plus eventuell bonus. Pengarna är avsedda för gruppens uppsatta mål, ofta en resa, medverkan i något evenemang eller annat gemensamt äventyr. Delikatesserna grupperna säljer finns inte till salu i svenska butiker utan är utvalda 

kvalitetsdelikatesser framtagna och förpackade exklusivt för DelikatessKungen. Ditt köp innebär således inte bara en lyxig smakupplevelse utan är även ett mycket viktigt bidrag till ditt lokala lag, klass eller förening för att förverkliga sina drömmar.

Stöd till ungdomar

Mycket goda referenser
30 års erfarenhet

Välkända delikatesser

Exklusivt och prisvärt

Uppskattade gåvor Säljtävling!
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 7 dec 2022 och 3 st vinnare utlottas 7 jun 2023. Du registreras till tävlingen automatiskt när du använder appen.(värde ca 4.000:-)

KÖP MINST TVÅ 
PRODUKTER, VINN TIO VALFRIA DELIKATESSER (värde 2 000:-)

Tävlingsregler: Spara en bild på de inköpta produkterna som kvitto och registrera ditt köp på: www.delikatesskungen.se/tavlingar/konsumenttavling/Tävligen pågår från 22 augusti 2022 till 7 juli 2023. 7 vinnare lottas på hösten och 3 vinnare till våren och meddelas personligen samt på DelikatessKungens webbplats. Ev. vinstskatt betalas av vinnare. Vinst skall nyttjas inom 12 månader från vinsttillfälle. 

Tio kunder som köper minst två produkter kan vinna tio extra delikatesser från oss vardera.

POPULÄRA ÄVEN SOM FÖRETAGSGÅVOR TILLKUNDER OCH ANSTÄLLDA

Alla delikatesser levereras i presentförpackningar förutom olivoljan som levereras i en snygg glasflaska. Delikatesskungen fakturerar företaget 200 kr inkl moms per produkt och klassen/laget får sin förtjänst.

Många företagares favorit när det gäller inköp av uppskattade gåvor. Samtidigt ett välkommet stöd till föreningar och klasser.

Summering antal produkter

Här placerar kontaktpersonen etiketten med gruppkod, inlämningsdatum samt kontaktuppgifter till kontaktpersonen. Använd gruppkoden för att skapa ett konto, i appen eller på hemsidan!
Lägg dina beställningar direkt i appen. Snabbt och enkelt!

Stötta oss!
Köp goda delikatesser samtidigt som ni bidrar till att en klass, lag eller förening når sina drömmar! Njut själv eller ge bort som uppskattad gåva!
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Beställningslista

Tack för att du stödjer min klass/lag/förening:

VI HAR HJÄLPT ÖVER 25 000 KLASSER, 
LAG OCH FÖRENINGAR SEDAN 1992!
För varje förpackning du köper tjänar gruppen 47-67 kronor 
plus eventuell bonus. Pengarna är avsedda för gruppens 
uppsatta mål, ofta en resa, medverkan i något evenemang 
eller annat gemensamt äventyr. Delikatesserna grupperna 
säljer finns inte till salu i svenska butiker utan är utvalda 

kvalitetsdelikatesser framtagna och förpackade exklusivt 
för DelikatessKungen. Ditt köp innebär således inte bara 
en lyxig smakupplevelse utan är även ett mycket viktigt 
bidrag till ditt lokala lag, klass eller förening för att 
förverkliga sina drömmar.

Stöd till ungdomar Mycket goda referenser

30 års erfarenhetVälkända delikatesser Exklusivt och prisvärt

Uppskattade gåvor Säljtävling!
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 7 dec 2022 
och 3 st vinnare utlottas 7 jun 2023. Du registreras till 
tävlingen automatiskt när du använder appen.
(värde ca 4.000:-)

KÖP MINST TVÅ 
PRODUKTER, VINN TIO 
VALFRIA DELIKATESSER 
(värde 2 000:-)

Tävlingsregler: Spara en bild på de inköpta produkterna som kvitto och 
registrera ditt köp på: www.delikatesskungen.se/tavlingar/konsumenttavling/
Tävligen pågår från 22 augusti 2022 till 7 juli 2023. 7 vinnare lottas på hösten 
och 3 vinnare till våren och meddelas personligen samt på DelikatessKungens 
webbplats. Ev. vinstskatt betalas av vinnare. Vinst skall nyttjas inom 12 
månader från vinsttillfälle. 

Tio kunder som köper minst två produkter kan 
vinna tio extra delikatesser från oss vardera.

POPULÄRA ÄVEN SOM 
FÖRETAGSGÅVOR TILL
KUNDER OCH ANSTÄLLDA

Alla delikatesser levereras i presentförpackningar förutom 
olivoljan som levereras i en snygg glasflaska. Delikatesskungen 
fakturerar företaget 200 kr inkl moms per produkt och klassen/
laget får sin förtjänst.

Många företagares favorit när det gäller 
inköp av uppskattade gåvor. Samtidigt ett 
välkommet stöd till föreningar och klasser.

Summering antal produkter

Här placerar kontaktpersonen etiketten 
med gruppkod, inlämningsdatum samt 
kontaktuppgifter till kontaktpersonen. Använd gruppkoden för att skapa ett 

konto, i appen eller på hemsidan!

Lägg dina beställningar direkt i appen. 
Snabbt och enkelt!

Stötta oss!
Köp goda delikatesser samtidigt som ni bidrar till att 
en klass, lag eller förening når sina drömmar! Njut själv 
eller ge bort som uppskattad gåva!
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Säljpaketet innehåller allt ni behöver: 
- Säljkataloger till alla deltagare

- Beställningslistor till arbetsplatser

- Smakprover!

- Guide till deltagarna och familjen

- Informationsfolder

Förtjänstnivåer och 
bonusar för er grupp!
- Sälj 300 produkter eller fler - Få 1.000:- i bonus till gruppen

- Sälj 200 produkter eller fler - Tjäna 67:- från första sålda produkt 

+ 2 valfria produkter till gruppens kontaktperson.

- Sälj 150-199 produkter - Tjäna 57:- från första sålda produkt

- Sälj 1-149 produkter - Tjäna 47:- per såld produkt
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För varje förpackning du köper tjänar gruppen 47-67 kronor 
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Stöd till ungdomar
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Välkända delikatesser

Exklusivt och prisvärt

Uppskattade gåvor

Säljtävling!
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 7 dec 2022 

och 3 st vinnare utlottas 7 jun 2023. Du registreras till 

tävlingen automatiskt när du använder appen.
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Tävligen pågår från 22 augusti 2022 till 7 juli 2023. 7 vinnare lottas på hösten 

och 3 vinnare till våren och meddelas personligen samt på DelikatessKungens 

webbplats. Ev. vinstskatt betalas av vinnare. Vinst skall nyttjas inom 12 

månader från vinsttillfälle. 

Tio kunder som köper minst två produkter kan 
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fakturerar företaget 200 kr inkl moms per produkt och klassen/

laget får sin förtjänst.

Många företagares favorit när det gäller 
inköp av uppskattade gåvor. Samtidigt ett 
välkommet stöd till föreningar och klasser.

Summering antal produkter

Här placerar kontaktpersonen etiketten 
med gruppkod, inlämningsdatum samt 
kontaktuppgifter till kontaktpersonen. Använd gruppkoden för att skapa ett 

konto, i appen eller på hemsidan!

Lägg dina beställningar direkt i appen. 
Snabbt och enkelt!

Stötta oss!
Köp goda delikatesser samtidigt som ni bidrar till att 

en klass, lag eller förening når sina drömmar! Njut själv 

eller ge bort som uppskattad gåva!
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En liten insats kan öka gruppens försäljning med 30%
Genom att sätta en målsättning kan deltagarna och du enkelt följa hur försäljningen 
ligger till. Var inte rädd att sätta ett högt mål!

Skriv vad ni ska göra för pengarna och hur mycket pengar ni behöver tjäna ihop för att 
lyckas med er försäljning. Du som kontaktperson fyller i gruppens målsättning på Mina 
sidor på delikatesskungen.se eller i appen. Alla deltagare får automatiskt upp säljmålet 
på sitt deltagarkonto. På så sätt har deltagarna ett tydligt mål att jobba mot. Det gynnar 
gruppen som helhet.
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Vår smarta app
Sälj enkelt och smidigt med vår app, som utvecklats för att förenkla och underlätta 
både försäljningen samt ledning av säljarbetet. Ni finner allt ni behöver i appen! Du 
som kontaktperson och deltagarna kan använda appen för att hantera allt som rör 
försäljningen. Du och gruppen kan följa er gemensamma försäljning mot era mål.

Så här fungerar appen för kontaktpersonen
- Följa försäljningen mot era mål  - Se alla deltagare i gruppen
- Se viktiga datum inför leverans  - Skicka meddelande till deltagare
- Lägg er order när er försäljning är klar  - Registrera betalningsinstruktioner till deltagarna 
- Se er faktura    - Lägg till en extrabeställning
.. Och mycket mycket mer!

Alla har en webbshop
Varje deltagare har tillgång till en egen webbshop som kan anpassas med text och bild. 
Detta görs enkelt med ett klick i appen eller på Mina sidor. Länken till webbshoppen kan 
delas på t.ex. sociala medier och nå fler potentiella kunder. 

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

Etiketter och säljkatalog
Innan försäljningsstart placerar du medföljande etiketter på samtliga säljkatalogers 
baksida. Etiketten innehåller gruppkoden som deltagarna behöver för att skapa ett 
deltagarkonto på Mina sidor eller i appen samt viktiga datum. Många kunder föredrar 
ofta att beställa produkter direkt av deltagarna när de visar upp en fysisk katalog med 
delikatesser. 

Guide till deltagarna
Alla deltagare får en guide över hur de kommer igång med försäljningen samt säljtips för 
att lyckas ännu bättre. Gå igenom guiden och säljtipsen med deltagarna. Alla deltagare 
får även två beställningslistor för arbetsplatser i säljkatalogen. Fler beställningslistor till 
arbetsplatser finns förutskrift på delikatesskungen.se under ”Säljmaterial”. 

Mer på nästa sida!



Uppföljning
Efter halva säljperioden är det bra med en uppföljning. På Mina sidor på 
delikatesskungen.se och i appen kan du se allas resultat. Se till att alla deltagare lagt in 
sina beställningar på sitt deltagarkonto så att du enkelt kan följa försäljningen. Är ni nära 
nästa förtjänstnivå? Missa inte den högre förtjänsten och bonusen!

Berätta för gruppen hur många produkter mer ni behöver sälja för att
komma upp till nästa förtjänstnivå och tjäna ännu mer pengar.
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Slutför er beställning
Ni beställer produkterna senast måndagen kl 18.00 två veckor innan er valda 
leveransvecka.

1. Deltagarna lägger sina beställningar kontinuerligt på sitt deltagarkonto, antingen 
i appen eller på delikatesskungen.se. Beställningar kan även läggas in manuellt av 
kontaktpersonen.

2. Kontaktpersonen kontrollerar att deltagarna lagt sina beställningar och godkänner den 
gemensamma ordern på Mina sidor på delikatesskungen.se eller i appen. 
.. Och mycket mycket mer!

Praktiska redovisningskort
När er försäljning är klar kan du skriva ut färdiga redovisningskort till deltagarna från 
Mina sidor på delikatesskungen.se eller i appen. Där framgår respektive deltagares order 
av samtliga produkter, belopp att redovisa, sista redovisningsdatum samt till vem och 
hur pengarna skall redovisas. Denna information kommer även att synas för deltagaren 
i appen och på Mina sidor. Perfekt att använda vid utdelning av produkter och insamling 
av pengar.


