
Käännä sivua  
ja lue, kuinka paljon 

voitte ansaita!

Uutuus!

Jos myytte 360 rasiaa ansaitsette 1 098 €.

Infopaketissa on kaikki, mitä tarvitsette myynnin aloittamiseksi. Noudattakaa 
seuraavia askeleita, niin pääsette vauhtiin alta aikayksikön. 

Haluamme tarjota uskollisille asiakkaillemme lisäetuja. Siksi te, jotka olette 
myyneet tuotteitamme ennenkin, ansaitsette 0,20 € enemmän per rasia 
seuraavalla tilauskerralla. Ansaitsette siis vähintään 2,90 € per myyty rasia.

Näin se tehdään

1.

Kerätkää tilauksia 
myyntikuvaston avulla 

ja verkkokaupassa.

2.

Tilatkaa rasiat, jakakaa 
ne ja perikää maksu.

3.

Tilittäkää myynti ja 
pitäkää ansiot itsellänne.

Näin pääsette alkuun
 y Mene Omille sivuille sähköpostitse saamastasi linkistä*.
 y Kutsu myyjät mukaan ja aseta lopetuspäivämäärä  

(ehdotus: noin kolmen viikon päähän).
 y Jaa myyntikuvastot (ehdotus: kaksi kuvastoa myyjää kohden)  

ja verkkokauppakortit. 

Onnea myyntiin!

Katja Bergström 
Kakkutukku Oy

PS.  Pyydä myyjiä jakamaan henkilökohtaista verkkokauppaansa 
sukulaisille, ystäville ja tutuille, niin saavutatte tavoitteenne 
nopeammin.

Kiitos, että tilasit uuden infopaketin!

Helpoin tapa 

ansaita rahaa.

* Sait linkin sähköpostitse osoitteesta info@kakkutukku.fi tilatessasi infopaketin.

Käyttäkää sekä 
verkkokauppaa että 

myyntikuvastoa, niin myytte 
enemmän ja nopeammin.



Hyvä tietää
»  Aloittakaa, milloin haluatte 

Infopaketissa on kaikki, mitä 
aloittamiseen tarvitaan. Aloitatte 
myynnin silloin kun teille sopii.

»  Nopeat toimitukset 
Rasiat toimitetaan teille  
3–7 arkipäivässä.

»  Hyvä apu – Omat sivut 
Mutkaton käsittely sinulle 
yhteyshenkilönä ja  ryhmän 
myyjille.

»  Ei kuluja – vapaa palautusoikeus 
Teillä on 30 päivän maksuaika ja 
vapaa palautusoikeus.

»  Henkilökohtainen tuki 
Voit soittaa meille numeroon  
010-8504790. Tavoitat meidät  
ma–pe 08.00–17.00.

Vinkkejä myyntiin
 » Myy sukulaisille, ystäville ja 

naapureille.
 » Pyydä ystäviä ja perheenjäseniä 

myymään työpaikoillaan.
 » Lisää myyntiä jakamalla 

henkilökohtainen verkkokauppasi.
 » Kysy monelta – mitä useammalta 

kysytte, sitä enemmän saatte 
myydyksi.

Omat tarrat – ilmaiseksi
Kiittäkää asiakkaita tuesta omalla 
tarralla, jossa on yhdistyksenne/
koulunne nimi tai logo. Tarrat 
ovat ilmaisia ja helppo kiinnittää 
myymiinne rasioihin.

KAKKUTUKKU OY 
HÖGBERGINHAARA 10 

04360 TUUSULA

Puh: 010-8504790 
Aukioloaika arkisin: 08.00–17.00 

info@kakkutukku.fi 
kakkutukku.fi

96 % asiakkaistamme on tyytyväisiä 
tai todella tyytyväisiä Kakkutukkuun.
(asiakaskysely 2020)

96%

Retket ja leirit 

2 593 €Ansio yhdellä  
myyntikerralla:

”Kakkutukun maukkaiden tuotteiden myynti on erittäin helppo tapa 
kerätä varoja luokan hyväksi. Varoja on käytetty aikaisemmin luokka-
retkiin, ja nyt alkaa varojen keruu tulevaa leirikoulua varten.”

Terja Patama, Perttilän koulun 5.-luokkalaisen äiti

Helppoa ja mukavaa

731 €
”Joukkueen pojat osallistuivat myyntiin, joka tehtiin kuvastojen 
avulla. Tuotteita tilattiin tarvittava määrä ja pojat toimittivat ne 
asiakkaille. Myyntityö kuvastojen avulla osoittautui todella helpoksi 
ja mukavaksi tavaksi.”

Aleksi Iltanen, päävalmentaja LoU Basket ikäluokat 2004–2006

Ansio yhdellä  
myyntikerralla:

FAKTA
Myyntikertoja.................. 1 kpl
Myyjiä ..............................12 kpl
Ansio ................................. 731 €

FAKTA
Myyntikertoja.................. 1 kpl
Myyjiä ..............................29 kpl
Ansio ..............................2 593 €

Kanta-asiakkaina ansaitsette enemmän
Rasiat maksavat asiakkaillenne 7,00 €/kpl ja ansaitsette vähintään 2,90 €/rasia. 

Myytyjen rasioiden määrä Alkaen 72 360- 500- 700-

Normaali ansio / rasia 2,70 € 2,85 € 3,00 € 3,15 €

Kanta-asiakkaan ansio / rasia 2,90 € 3,05 € 3,20 € 3,35 €


