VANILJ

Hel vaniljstång
PRODUKTFAKTA

•

Vanilj kan användas på en mängd

Vanilj

olika sätt, i de flesta desserter och

Vanilj är en smaksättare från

bakverk och även i olika typer av

vaniljorkidén Vanilla planifolia.

drycker

Typ

•

Exklusiv vanilj av absolut högsta

Fairtrade bourbonvanilj av

kvalitet med en god intensiv doft och

högsta kvalitet från västra

en fantastisk rik arom

Uganda, Ndali Estate

•

Mängd

Fairtrade bourbonvanilj från Ndali
Estate, Uganda, är otroligt rik på

En vaniljstång, ca 20 cm och ca

vanillin, upp till exceptionella 4,4 %!

5 gram, per tub

•

Förpackning

Varje vaniljstång är förpackad i en
plasttub för att bevara doft och arom i

Varje förpackning innehåller 12

minst 3 år

stycken tuber

Antal förpackningar
Minsta antalet förpackningar vi
säljer är 10 stycken (120 tuber)
och självklart går det att beställa
fler!

Returer
Osålda produkter går att
returnera på kundens egen
bekostnad. Endast hela, obrutna

I N K Ö P & F Ö R S ÄL J N I N G

SÅ MYCKET TJÄNAR NI

Inköpspris

Vid ett försäljningspris på 80 kronor tjänar ni:

Inköpspriset varierar beroende på hur många

120 st tuber = 3720 kr/31 kr/tub

förpackningar ni köper:

216 st tuber = 7128 kr/33 kr/tub

10 st (120 st tuber) för 5880 kr = 49 kr/tub

288 st tuber = 10080 kr/35 kr/tub

18 st (216 st tuber) för 10152 kr = 47 kr/tub
24 st (288 st tuber) för 12960 kr = 45 kr/tub

I en grupp på 24 personer:

förpackningar med 12 stycken
tuber, tas emot.
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Försäljning per person

Försäljningspris

5 st tuber/person för att tjäna 3720 kr

Vårt rekommenderade försäljningspris till kund

9 st tuber/person för att tjäna 7128 kr

är 80 kronor per tub.

12 st tuber/person för att tjäna 10080 kr

