Najaarsactie 2021
Extra geld verdienen!
Wij helpen u hier graag mee!
Wie kan er geen extra geld gebruiken?
Iedereen toch zeker!
Met een leuke Najaarsactie kan er een flink geldbedrag opgehaald worden. Hiervoor zijn er ook weer een
aantal nieuwe artikelen in het assortiment opgenomen.
Bij de Vogelvoerpakketten zijn er twee “Vogelzaadhangers” bij gekomen.
Dit zijn twee grappige figuurtjes in de vorm van een hartje en een vogel
met vogelzaadmix. Door een mooie presentatie display zijn deze hangers
heel geschikt voor een huis aan huis verkoopactie! Deze kosten € 3,00 p/s
en de adviesverkoopprijs is € 4,00.
Voor een mooie verkoopactie met Bloembollen zijn er drie nieuwe Voordeelpakketten “Bloembollen Specials”
bij gekomen. De pakketten: Muscari Grape Ice, Felicia en Ariane zijn verkrijgbaar v.a. € 5,00 en de
adviesverkoopprijs is € 6,50.
Natuurlijk heeft Goberg Fondswerving een ruim assortiment met leuke – en goedkope artikelen waarmee een
geslaagde Sinterklaasactie mogelijk is.
De meeste organisaties kiezen voor een verkoopactie met gratis
fullcolour bestellijsten. Deze verkoopactie duurt ongeveer 5 – 6 weken!
Maar natuurlijk kunt u ook een huis aan huis verkoopactie organiseren.
Op onze artikelen zit gemiddeld € 1,00 verschil tussen aankoop – en
verkoopprijs. Goberg Fondswerving gaat uit van een reële
adviesverkoopprijs. Je kunt wel artikelen willen verkopen voor € 5,00,
welke je inkoopt voor € 2,50. Maar zo werken wij niet!
Met een fullcolour bestellijst (gratis) is iedere deelnemer in staat om 5 – 10 artikelen te verkopen.
Met 100 deelnemers levert dit al snel 100 x 8 x € 1,00 = € 800,00 op!
De bestellijsten worden aangepast aan uw wensen. Wij hebben geen standaard bestellijsten.
Een groot voordeel is dat u pas achteraf hoeft af te rekenen, wanneer u het geld binnen heeft. U hoeft dus
geen geld voor te schieten!
Wilt u ook geld ophalen om leuke activiteiten te kunnen organiseren of nieuwe materialen aan te schaffen
dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Enkele artikelen waarmee in het najaar veel geld mee wordt opgehaald zijn Speculaaspoppen – en brokken.
Deze kosten slechts € 1,50 per verpakking en verkoopt u makkelijk en snel voor € 2,50.
Speculaastaartjes is weer eens iets anders en kosten € 2,50 en verkoopt u makkelijk
voor € 3,50. Ook met puntzakken Pepernoten kunt u scoren! Een zak van 400 gram
kruidnoten kost slechts € 1,60 en wordt verkocht voor € 3,00. Zo hebben wij ook
grote Speculaaspoppen, Banketstaven en Chocoladeletters.
Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan snel contact op met Goberg
Fondswerving. Het is niet verstandig om later dan 30 oktober te starten met een
Sinterklaasactie. Anders komt u in tijdnood om de verkochte artikelen voor
Sinterklaas bij uw klanten af te leveren. Voor een succesvolle Sinterklaasactie raden wij u aan om in oktober
met de voorbereidingen te beginnen. Dan kunt u, met onze ondersteuning, het maximale rendement uit uw
verkoopactie halen.

