Verdien geld voor jouw team,
club of vereniging!

Valentino chocolatier en Pralinja geven teams, clubs en verenigingen de kans om geld te verdienen voor
hun werking via de verkoop van chocolade.

HOE GAAT HET IN ZIJNX 174
WERK?
1 Registreer je club of vereniging en ontvang een proefstaal.
Vul je gegevens in op de keerzijde van deze pagina en mail ze naar bart@pralinja.be
2 Organiseer een verkoop of voorverkoop van zakjes chocolade truffels, zeevruchten of hartjes.
Bij een voorverkoop maak je gebruik van een bestellijst en geef je daarna de exacte aantallen door.
Voor een directe verkoop doe je eerst een bestelling van het aantal zakjes dat je denkt te verkopen.
3 Maak de optelsom en bestel het aantal verkochte zakjes.
De zakjes zijn gevuld met 162,5g of 325g (9 of 18 truffels, 13 of 26 zeevruchten, 11 of 22 hartjes).
4 Wij maken de zakjes op bestelling en leveren deze of je haalt ze zelf op.
Productie termijn: 2 weken
5 Organiseer de verdeling van jouw verkochte zakjes.

PRAKTISCH

DE SUCCESFACTOREN:

Aankoopprijs per zakje : 2,50 € / 5,00 € (+6% btw)
Verkoopprijs per zakje : 5,00 € / 10,00 €
Opbrengst per verkocht zakje : 2,50 € / 5,00 €

Lekkere Belgische chocolade makkelijk te verkopen
Een grote winstmarge mooi budget voor jouw doel
Leuke teambuildingsactiviteit snel en éénvoudig

VOORBEELDJE VERKOOPSPOTENTIEEL
20 verkopers van jouw club/vereniging
verkopen elk 20 zakjes = 400 zakjes
x winstmarge van 2,50 € / zakje
= 1000 € opbrengst
voor jouw club of vereniging

EENVOUDIG BESTELLEN
E-mail: bart@pralinja.be
Tel: 09 330 06 94
PRALINJA
Tolpoortstraat 55
9800 Deinze

REGISTRATIEFORMULIER
Vul hieronder jouw gegevens in en breng ze terug naar de winkel of mail ze
terug. Van zodra wij jouw registratie hebben ontvangen mailen wij jou een
klantcode en sturen we jou een zakje chocolade op als proefstaal.

Ref. E573
Zeevruchten
162,5 g (13st) /
325 g (26 st)

REGISTRATIEFORMULIER
Officiële naam van jouw vereniging/team/club:

Contactpersoon voor deze actie:

Telefoon:
GSM:

Ref. E574
Hartjes
162,5 g (11st) /
325 g (22 st)

Email:
Adres van jouw vereniging/team/club:
Straat & Nummer:
Postcode:
Gemeente:
BTW nummer:
Ref. E572
Truffels
162,5 g (9st) /
325 g (18 st)

EENVOUDIG BESTELLEN
E-mail: bart@pralinja.be
Tel: 09 330 06 94
PRALINJA
Tolpoortstraat 55
9800 Deinze

