Ansaitkaa rahaa luokan tai seuran kassaan
ihanilla NIIPPERI-tuotteilla!
Onko lapsesi luokan haaveena päästä jännittävälle
leirikoulumatkalle? Onko luokan toivelistalla jokin
mahtava luokkaretkikohde? Onko lasten
urheiluseuralla tulossa turnausmatkoja?
Kuten kaikkien haaveiden, myös näiden haaveiden
toteuttamiseen tarvitaan paljon rahaa. Rahaa voivat
lapset kerätä itse ja NIIPPERI haluaa olla mukana
auttamassa lapsia kohti unelmia!

Myymällä teetuotteitamme
ystäville, naapureille, mummoille
ja vaareille voitte nopeasti saada
kerättyä rahaa lasten
unelmahetkiä ja jänniä retkiä
varten. Jotta rahaa kertyy
helposti haluttu määrä, kannattaa
niin monen kuin suinkin lähteä
mukaan iloiseen myyntityöhön
reippaalla mielellä!

Herkulliset NIIPPERI-teet ovat pakattu raikkaan värisiin
rasioihin, joita on kevyt kantaa.
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Tee on kevyttä myytävää
NIIPPERI-tuotteita on superkiva myydä! Valikoimassamme on kivoja vaihtoehtoja, joista voitte
valita mieleisenne.
Myyntitapa on yksinkertainen:
Valitkaa haluamanne määrä tuotteita hinnastostamme ja nopean toimituksemme jälkeen voitte
heti ryhtyä hommiin eli myyntityöhön!

Ansioperusteet:
Tilattu määrä
50-299
300-499
500 ja enemmän

Ansionne
2,10 € /paketti
2,25 € /paketti
2,40 € /paketti

Näin paljon voitte ansaita!
Myytyjen pakettien määrä
100 kpl
300 kpl
500 kpl

Suositushinta
teepaketille 6 €.
Minimi tilausmäärä
50 pakettia. Ei
toimituskuluja!

Rahaa kassaan
210 €
675 €
1200 €

Palautusoikeus ja maksuaika:
Asiakkaidemme tyytyväisyys tuotteisiimme on meille ensisijaisen tärkeää ja tuotteillamme on 30
päivän palautusoikeus. Palautukseen soveltuvat vain avaamattomat myyntikuntoiset pakkaukset.
Maksuaikaa tilatuille tuotteille on 14 päivää.
Mikäli haluatte tietää lisää meistä ja tuotteistamme, kerromme mielellämme lisää. Meidät
tavoittaa puhelimitse tai sähköpostitse. Toivotamme teidät myös lämpimästi tervetulleeksi
teemyymäläämme valitsemaan tuotteita!
Teentuoksuisin terveisin
Kristiina Nordqvist
0400-576 674
kristiina.nordqvist@niipperi.com
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Myytävät teelaadut
Choco & Mint tee 80g
Mustaa teetä, kaakaopavun kuoren palasia, mintunlehteä, laksritsijuurta ja suklaan aromia.
Laktoositon.

Ginger & Lime 80g
Hurmaavan raikas musta tee, jossa inkivääriä ja limehedelmää pehmentää lakritsijuuri ja
limettiöljy.

Mudcake 80g
Mustaa teetä, kaakaopavun kuorta, kaakaopapua, suklaan ja kerman aromia. Laktoositon.

Rhubarb & Cream 80g
Mustaa teetä, raparperin paloja, ja kerma-aromia. Laktoositon.

Royal Fruit hedelmäjuoma 100g
Hibiskusta, papaijaa, punaherukkaa, mustaherukkaa, seljanmarjaa, vadelmaa, mustikkaa
ja mansikkaa. Aromeja. Kofeiiniton. Laktoositon.
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Oppilaan nimi:
Vanhempi:
Luokka:
Choco & Mint tee

kpl

Mustaa teetä, kaakaopavun kuoren palasia, mintunlehteä, laksritsijuurta ja suklaan aromia.
Laktoositon.

Ginger & Lime tee

kpl

Hurmaavan raikas musta tee, jossa inkivääriä ja limehedelmää pehmentää lakritsijuuri ja
limettiöljy.

Mudcake tee

kpl

Mustaa teetä, kaakaopavun kuorta, kaakaopapua, suklaan ja kerman aromia. Laktoositon.

Rhubarb & Cream tee

kpl

Mustaa teetä, raparperin paloja, ja kerma-aromia. Laktoositon.

Royal Fruit hedelmäjuoma
Hibiskusta, papaijaa, punaherukkaa, mustaherukkaa, seljanmarjaa, vadelmaa, mustikkaa
ja mansikkaa. Aromeja. Kofeiiniton. Laktoositon.
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