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KERSTKAARTENACTIE 2019!
De serie “Populair” is bij Goberg Fondswerving ook dit jaar van de partij. Het is weer een compleet nieuwe serie
voor een lage prijs met een extreem hoge winstmarge. Voor alle verschillende motieven zie onze website.

Serie 1 Kerstman

Serie 2 Grappig

Serie 3 Landschappen

Serie 4 Klassiekers

Kerstdozen “Populair” 2019
Het assortiment bestaat uit maar liefst 8 series

.

Elk serie:
bevat (40) 5 x 8 dozen met 2 motieven per doosje
dat zijn dus in totaal 10 verschillende motieven.
Serie 5 Traditioneel

Serie 6 Holland

Prijs v.a. € 1,50 incl. 21% BTW per doosje
Inhoud per doosje:
10 wenskaarten + 10 enveloppen
Met 2 verschillende motieven.
Formaat: 10 x 14 cm.
Tekst: verschillende Kerst - en Nieuwjaarswensen.
Serie 7 Kerstmis

Serie 8 Winterflora

Verpakking: 40 dozen per serie.
Een Kerstkaartenactie levert veel extra geld op waar veel leuke dingen mee gedaan kunnen worden!
De serie Kerstdozen “POPULAIR” wordt aangeboden in een doosje met een transparant deksel zodat de kaarten
goed zichtbaar zijn. In elke doos zitten twee verschillende motieven. In deze kerstdozen zitten maar liefst 10 kerstkaarten met enveloppen. Deze dubbele kerstkaarten hebben een afmeting van 10 x 14 cm. Natuurlijk staan hier
verschillende Kerst – en Nieuwjaarswensen op vermeld. Maar wat deze serie (=1 pakket van 40 doosjes met 10
kerstkaarten) zo bijzonder maakt is dat elke serie maar liefst uit 10 verschillende motieven bestaat. Dus ieder pakket heeft 5 x (8 doosjes met 2 verschillende motieven). M.a.w. met een serie heeft u de beschikking over 40 doosjes met 10 dubbele wenskaarten +10 enveloppen en 10 verschillende motieven.
Een enorme keuze waardoor de kerstkaarten zich als het ware vanzelf verkopen!
Een pakket bevat 40 dozen met 10 Kerstkaarten. De minimale afname bedraagt maar 14 pakketten en dat zijn 560
doosjes met 10 kerstkaarten.
De adviesverkoopprijs bedraagt € 2,50 per doos van 10 kerstkaarten. Dat is maar € 0,25 per kaart! De inkoopprijs is vanaf € 1,50 per doosje! Een mooie winst van € 1,00 per pakje!
Het is wel raadzaam de kerstkaarten op tijd te bestellen want in december zijn we meestal leeg. Er zijn dan nog
wel kerstkaarten maar de keuze is beperkt. Uiteraard kunnen wij voor u reserveren. Dus zo snel mogelijk bestellen
om teleurstellingen te voorkomen. In ieder geval voor 2 november 2019.
U kunt er voor zorgen dat deze Kerst iets extra’s brengt. Bestel dus op tijd!
In onderstaand voorbeeldschema kunt u zelf uitrekenen hoeveel de verkoop uw organisatie kan opleveren.
Aantal dozen
Inkoopprijs Inkoopprijs Opbrengst
Winstpercenmet 10 kerstkaarten Totaal
per doos
bij € 2,50 p/d tage %
vanaf

560 (14x40) €

840,00

€ 1,50

€ 560,00

66%

vanaf

960 (24x40) € 1.344,00

€ 1,40

€ 1.056,00

78%

vanaf 2.000 (50x40) € 2.600,00

€ 1,30

€ 2.400,00

92%

vanaf 4.800 (120x40) € 5.280,00

€ 1,10

€ 6.720,00

127%

De prijs is incl. 21% BTW en franco huis Nederland. Afname is per pakket van 40 dozen met een minimale afname van 14 pakketten.
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