Voorjaarsacties 2019
Extra geld verdienen
Wij helpen u hier graag mee!
Wie kan er geen extra geld gebruiken?
Iedereen toch zeker!
Met een leuke Paasactie kan er een flink bedrag verdiend worden!
Goberg Fondswerving heeft een ruim assortiment met leuke artikelen waarmee dit mogelijk is!
Er zijn u al veel organisaties voor gegaan welke deze unieke kans niet voorbij laten gaan om elk jaar weer de kas te
spekken. Wilt u ook geld ophalen om leuke activiteiten te kunnen organiseren, nieuwe materialen aanschaffen of een
Goed Doel steunen. Bij ons bent u aan het juiste adres.
De meeste organisaties kiezen voor een verkoopactie met gratis fullcolour bestellijsten.
Deze verkoopactie duurt ongeveer 4 – 6 weken!
Op onze artikelen zit gemiddeld € 1,00 verschil tussen aankoop - en verkoopprijs. Goberg
Fondswerving gaat uit van een reële verkoopprijs. Je kunt wel artikelen willen verkopen
voor € 5,00 welke je inkoopt voor € 2,50. Maar zo werken wij niet!
Met een fullcolour bestellijst is iedere deelnemer in staat om 5 – 10 artikelen te verkopen.
Met 100 deelnemers is de geschatte opbrengst minimaal 100 x 8 x € 1,00 = € 800,00!
De bestellijsten worden aangepast aan uw wensen. Wij hebben geen standaard bestellijsten.
Een groot voordeel is dat er pas achteraf hoeft worden afgerekend, wanneer u het
geld binnen heeft. U hoeft dus geen geld voor te schieten!
Wees er op tijd bij wanneer u een leuke Paasactie wilt organiseren want Pasen valt in 2019 op 21 en 22 april!
Een Paasactie kan veel geld opleveren!
Een originele verkoopactie met heerlijke, vrolijke chocolade paaseitjes is altijd een groot succes. Deze
worden geleverd in een mooie puntzak van 200 gram met maar liefst 6 verschillende smaken v.a. €
1,65 incl. BTW v.a. 1.000 zakjes en franco huis Nederland en met fullcolour bestellijsten. Uiteraard
UTZ Certified. Natuurlijk kunnen er ook mindere aantallen besteld worden. Zo kost een zakje
Paaseitjes v.a. 250 stuks € 2.25 per zakje. Wees er wel snel bij want de Paashaas is zijn eieren snel
kwijt voor € 3,50. Om teleurstellingen te voorkomen, is het verstandig om niet later dan in week 10
(04-3/10-3), net na de voorjaarsvakantie te beginnen met het verspreiden van de bestellijsten.
Een verkoopactie met Winegums, Engelse - en/of Gemende Drop kan altijd en brengt ook veel geld in het laatje!
Met een verkoopactie met grote puntzakken met Winegums (500 gram), Gemengde Drop (500
gram) en Engelse Drop (400 gram) voor € 3,50 zal er aan de deur veel verkocht worden. De
inkoopprijs is slechts € 2,50 en houdt u € 1,00 per verkochte puntzak over voor het zelfgekozen
doel. De minimale afname hierbij is 240 puntzakken. Deze verkoopactie kan het hele jaar met
succes georganiseerd worden. Sinds kort is het ook
mogelijk om een verkoopactie met suikervrije snoep
te organiseren. Neem hiervoor contact met ons op.
Ambachtelijk roomboter, gevulde Paashaasjes
Een lekkere gevulde koek in de vorm van een Paashaas. Met een grappig oogje van
amandel. Het zijn heerlijk gevulde Paashaasjes, van de ambachtelijke bakker, gevuld
met banketspijs en deeg van roomboter. Er zitten 6 gevulde Paashazen in een
verpakking van maar liefst 360 gram. De minimale afname is 20 dozen met 15
verpakkingen en verkrijgbaar v.a. € 2,35.

