Nieuw! Geurkaarsen voor elk moment het hele jaar door! Nog niet zo
lang in ons assortiment Geurkaarsen een nieuw artikel waarmee
elk moment van het jaar een leuk geldbedrag opgehaald kan
worden. Onze geurkaarsen zijn van uitstekende kwaliteit en zijn
moleculair gekleurd en gegeurd waardoor deze van begin tot eind
geuren. De meeste geurkaarsen hebben alleen aan de buitenkant
een geur en een kleur waardoor deze snel zijn uit gegeurd. De minimale afname is
16 x 12 geurkaarsen en de inkoopprijs is € 0,90 per stuk. U kunt deze makkelijk
verkopen voor € 1,70. Om het geheel compleet te maken kunnen er ook passende
transparante of gekleurde kaarsglaasjes bij geleverd worden. Hierdoor bent u nog
meer verzekerd van een brand – en geur sensatie van 12 tot 15 uur. Een leuk idee is
om 1 geurkaars met een kaarsglaasje te verpakken in een transparante koker en als
setje te verkopen voor € 3,00. Dan verdient u € 1,00 per setje.

Een najaarsactie met Bloembollen welke volop in kleur zijn afgebeeld op een
prachtige bestellijst werkt altijd fantastisch. Geeft u zich wel op tijd op voor een van de
Bloembollenacties deze lopen van september t/m november.  Wij hebben 8 ‘‘kleinere“
bloembollepakketten en 4 grote voordeelpakketten waarmee u een fantastische
najaaractie kunt opzetten. De kleinere pakketen kosten € 2,85 (v.a 240 pakketten) en
worden verkocht voor € 4,00. En de 4 grote pakketten (v.a 140 pakketten) kosten
€ 4,75 en worden verkocht voor € 6,50. Dat is niets te veel! Hiermee kunnen weer
leuke dingen georganiseerd of aangeschaft worden. De 4 grote voordeelpakketten zijn
Bloembollen voor Verwildering. Dit pakket bevat maar liefst 60 bloembollen en
is verpakt in een leuk tasje.Waarvan 15x Chionodoxa (Sneeuwroem), 15x Puschkinia,
15x Iris Danfordiae en 15x Crocus. Blauwe Druifjes gemengd ‘‘Magic’’ met
50 bloembollen. Crocussen botanisch gemengd (5/+) met 100 bloembollen.
Narcissen botanisch gemengd (10/12 ) met 40 bloembollen. De kleinere pakketten
zijn Anemone de Caen mixed (20). De tulpenpakketten zijn Tulp Red Riding
Hood (5),Tulp Banja Luka (8) en Tulp Triumph tulips mixed (8). De 3
pakketten met Hyacinthen, met ieders 5 bloembollen zijn Hyacinth Delft Blue,
Hyacinth Jan Bos (rood) en Hyacinth Aiolos (wit). Verder is er nog het pakket
met Sneeuwklokjes, Galanthus Flore pleno met 7 bloembollen. Natuurlijk kunt
u in het voorjaar een prachtige bloembollenactie organiseren met Zomerbloeiende
bloembollen!

Waarom kiest u voor Goberg Fondswerving?
Kijk eens naar de mogelijkheden
• Huis aan Huis actie
• Kennissen/leden actie
• Inteken/bestellijst actie
• Verkoopactie m.b.v. eenmalige automatische incasso
• Braderie en markt met combipakketten
• Sportdagen en toernooien
• Combi actie
• Schoolprojecten
Wij onderscheiden ons door
• U betaald pas achteraf
• Gratis ondersteuning
• De laagst mogelijke prijs
• Praktische en enthousiaste begeleiding
• Persoonlijke betrokkenheid
• Praktijk ervaring
• Gratis ondersteunende materialen
• Artikelen worden franco thuisbezorgd
• Hoog rendement
• U zoveel mogelijk werk uit handen te nemen
Welke ondersteuning krijgt u hierbij
• Posters en Persberichten
• Full-colour Intekenlijsten en controle formulieren
• Voorbeeldbrieven
• Draaiboeken verschillende verkoopacties
• Bestelformulieren
• Aanvraagformulieren vergunningen
• Informatiepakket
• Deskundig advies
• Overige praktische en bruikbare tips
Opbrengst prognose
Hoog rendement van 40% of meer
Per verkocht artikel minimaal € 1,00
Kleine vereniging met 20 jeugdleden € 1.000,00
Lagere school met 200 leerlingen minimaal € 1.500,00
Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW en franco huis Nederland.
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KANT EN KLARE
VERKOOPACTIES
Extra geld nodig
Neem contact met ons op
Wij helpen u hier graag mee

Bijna iedere school, vereniging, scoutinggroep, stichting of andere
organisatie kan extra geld goed gebruiken?
U kunt natuurlijk zelf een verkoopactie opzetten
maar dit kost u veel tijd aan voorbereiding.
Wij leveren kant en klare verkoopacties met makkelijk verkoopbare
gebruiksartikelen plus gratis ondersteunende materialen, waarmee
u op een leuke en snelle manier extra geld kunt inzamelen voor uw
activiteiten, (club)kas en goede doelen, gemakkelijk en zonder risico.
Bovendien hoeft u niets voor te finaceren.

Goberg Fondswerving levert kant en klare verkoopactie voor scholen, (sport)-verenigingen,
scoutinggroepen en overige organisaties met een hoog rendement.

Enkele producten uit ons assortiment met kwaliteitsartikelen.

Hierbij onderscheidt Goberg Fondswerving zich duidelijk van andere bedrijven.

In oktober en november is het de beste tijd om met
Speculaas en Pepernoten langs de deur te gaan.
Speculaasbrokken en Speculaaspoppen zitten per 4 stuks verpakt in
een cellofaanverpakking. U betaalt slechts € 1,30 per verpakking!
Hierdoor ook een zeer lage verkoopprijs van € 2,50. Wel een
mooie winst van € 1,20 per verpakking. Er zijn ook grote
Speculaaspoppen in luxe cadeauverpakking v.a. € 2,15. Een echte
hardloper is ons Ambachtelijk Speculaastaartje v.a. € 2,50
(v.a 1.200 € 2.10). Deze worden snel verkocht € 3,50. Deze zou
u kunnen combineren met een Ambachtelijk Notentaartje of een Appelkruimeltaartje welke
ook slechts € 2,50 kosten. Natuurlijk zijn de Pepernoten ook van de partij. Een zakje
kruidnoten van 400 gram voor maar € 2,00 (v.a 1.000 stuks € 1,50) en u verkoopt deze
voor gemakkelijk € 2,50 - € 3,00. Het zou jammer zijn als u deze mooie gelegenheid om de
kas te spekken aan uw neus voorbij laat gaan. Ook is er de mogelijkheid om een verkoopactie
met Kerststollen of Chocoladeletters te organiseren.

Wanneer u (te) weinig geld heeft om geplande activiteiten te financieren of nieuwe materialen
aan te schaffen kunt u natuurlijk zelf een ludieke actie opzetten. Alleen kost dit veel tijd aan
voorbereiding! Maar waarom zou u het wiel opnieuw uitvinden wanneer alles al kant-en-klaar
wordt aangeboden.
Goberg Fondswerving wil maatwerk leveren waardoor organisaties daadwerkelijk het
maximale uit hun verkoopactie halen.
Met verkoopacties van Goberg Fondswerving verdient een kleine vereniging met
20 actieve (jeugd)leden al snel € 1.000,00 met een combi-actie en een school met
200 leerlingen snel en zonder risico € 1.500,00 met een verkoopactie in familie – en
kennissenkring. Dit kan dus al snel flink oplopen!
Wij stellen o.a. unieke gratis full colour bestellijsten beschikbaar welke voor iedere
organisatie en verkoopactie opnieuw worden gemaakt en aangepast. Hierdoor is succes
verzekerd en nemen wij u veel werk uit handen.
Ons ruime assortiment bestaat uit goedkope artikelen welke snel en gemakkelijk verkocht
worden met een realistische advies verkoopprijs. Dit betekend dat u op een snelle manier
extra geld ophaalt en uw leden en leerlingen veel verkopen en daarom met veel plezier aan de
verkoopactie mee zullen doen.
Op onze artikelen hanteren wij een winstmarge van minimaal 30%. Bij sommige artikelen is
het mogelijk om een hoger percentage te hanteren, zoals bij de Oliebollen.
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk te verkopen, zodat er ook zoveel mogelijk geld
opgehaald wordt. Je kunt wel zeggen dit artikel schaft u aan voor
€ 3,00 en verkoopt u makkelijk voor € 6,00. Maar zo werken wij niet! Want hierdoor zal er
veel minder verkocht worden met het gevolg dat er ook minder geld opgehaald zal worden. De
verkoopprijs moet niet te hoog worden.
U hoeft niets voor te financieren want de betaling geschiedt achteraf. Een verkoopactie
m.b.v. eenmalige automatische incasso’s is ook mogelijk!
Uiteraard begeleidt GOBERG Fondswerving u de gehele verkoopactie met praktische tips,
bruikbare adviezen en gratis ondersteunende materialen.

Snoepacties het hele jaar door, ook suikervrije snoep! Voor
een grote puntzak Gemengde Drop (500 gram),Winegums (500 gram)
of een heerlijke puntzak met Engelse Drop (400 gram) voor maar € 3,50
zijn genoeg liefhebbers te vinden. En hiervan is ook nog eens €€ 1,00
voor de school of vereniging, want u betaalt slechts € 2,50 per puntzak.
Wij hebben ook suikervrije snoep voor een verkoopactie! Er is gekozen
voor Fruitsalade Stevia. Helaas is suikervrije snoep schrikbarend veel
duurder? En daarom is hier gekozen voor een verpakking van 300 gram.
Zodat u deze met de andere zakken snoep kunt combineren. Deze verpakking kost € 2,50 en
kunt u verkopen voor € 3,50.
Bloemzaad(wens)kaarten hebben wij speciaal laten samenstellen voor een wel heel
originele verkoopactie. Deze bloemzaadzakjes kunnen verstuurd
worden als wenskaart onder het motto ”dit verdiend een
bloemetje”, want de achterkant is bedrukt als een briefkaart. En
natuurlijk kunt u deze bloemzaden gebruiken om de tuin op te
fleuren, want in elk zakje zitten heel veel bloemenzaadjes! Er zijn
4 prachtige bloemsoorten met gebruiksaanwijzing verpakt in een
transparant zakje; Zomerbloemen (zie afb.),Vergeet-me-nietjes, Korenbloemen en Hoge
Zonnebloemen. Per setje vragen wij € 2,00 en u verkoopt ze gemakkelijk voor € 3,50. De
kas fleurt er weer helemaal van op!

Wij hebben meerdere Vogelvoedselpakketten waarmee in het
najaar en in de winter een prachtige verkoopactie gehouden kan
worden, welke de vogels en iedere dierenvriend zal aanspreken. Het
Mezenbollenpakket bevat 6 mezenbollen en kost € 1,90 per
pakket. U verkoopt dit pakket gemakkelijk voor € 3,00 en uw winst
bedraagt maar liefst € 1,10 per pakket. Het Winterpakket de
Luxe - 5 delig (zie afb.) kost € 2,90 v.a. 400 stuks en verkoopt u vlot
voor € 4,00. Het Mezenbollenpakket en het Winterpakket de
Luxe kunnen uiteraard gecombineerd worden.Verder zijn er ook 3
verschillende soorten Vetbollen (€ 2,50) en 4 leuke Kadotasjes met vogelvoer (€3,30)
en een Winterpakket de luxe - 9 delig voor € 4,50
Paasactie welke veel geld op levert! Een originele verkoopactie met heerlijke,
vrolijke chocolade paaseitjes. Maar liefst 5/7 smaken in een mooie puntzak  
voor slechts € 1,90 (v.a. 500 zakjes) incl. BTW en franco huis Nederland. De
minimum afname is 250 puntzakken met 200 gram luxe chocoladeeieren welke
uw paashazen gemakkelijk kunnen verkopen voor € 3,25. Wees er wel snel
bij want de paashaas is zijn eieren snel kwijt. In ieder geval voor half maart om
teleurstellingen te voorkomen. Deze verkoopactie kunt u combineren met een van
de puntzakken snoep.

Een verkoopactie met verse, gevulde Oliebollen met
krenten en rozijnen of naturel is altijd een groot succes. In
december betaalt u voor een zak met 10 oliebollen € 3,90
(De minimale afname is 30 dozen met 8 zakken) en vanaf
50 dozen of meer betaalt u nog maar € 3,60. U verkoopt
een zak met 10 olie-bollen gemakkelijk voor € 4,50. Maar
de meeste organisaties verkopen ze voor € 5,00 - € 6,00.
Krijgt u de smaak al te pakken! Goedkoper kunt u ze zelf
niet maken en uiteraard voldoen onze oliebollen aan de strengste kwaliteitseisen. Tussen de
Kerstdagen en Oud en Nieuw worden de oliebollen bezorgt. U dient de “ voorlopige”  
bestelling voor 1december op te geven om in het routeschema opgenomen te kunnen
worden! Het definitieve aantal mag tot uiterlijk 4 werkdagen voor levering aangepast worden.
Een geweldige kans om de kas voor het einde van het jaar nog eens flink aan te vullen. U kunt
deze verkoopactie combineren met grote Appelbeignets. De Appelbeignets, potpourri,
zijn los verpakt in dozen van 30 stuks. Ze kosten € 0,75 per stuk. Wanneer u deze per 5 stuks
verkoopt voor € 5,00 blijft er een mooie winst over van € 1,25.

