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Säljtips
Med några enkla knep kommer du
lyckas med försäljningen och bidra
till att ni når era uppsatta mål

1. Sälj till dem du känner
Gör en lista på alla du känner som kan tänkas vilja
köpa produkter av dig och hjälpa dig att nå dina mål.
Släktingar, goda vänner, kompisens föräldrar, mammas
och pappas vänner, dina grannar...
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2. ”Annonsera” på sociala medier
Berätta på Facebook, Instagram och andra sociala medier att du säljer goda
produkter – ett bra och enkelt sätt att nå ut till många tänkbara köpare.

3. Sälj på mammas och pappas jobb
Be mamma och pappa lägga en beställningslista på fikabordet på jobbet.
Eller besök deras arbetsplatser och ta upp beställningar själv. Kanske
chefen vill ge bort produkter till sina kunder eller anställda?

4. Berätta vad ni ska göra för pengarna
Tala om för de du tänker sälja till vad pengarna ska gå till. Säg att de inte
bara får en suverän produkt till ett bra pris utan också hjälper dig och
dina kompisar att nå era mål och göra det ni vill.

5. Ladda med säljargument
Det är alltid lättare att sälja om man kan prata lite om hur bra produkten är.
Därför är det bra att läsa våra säljargument på nästa sida. De hjälper dig att
lyckas bättre med din försäljning. Vem vet, du kanske överträffar målen!

Tänk på att ni säljer tillsammans, var och en
säljer efter sin förmåga. Några säljer mer
andra säljer mindre – tillsammans når ni
era uppsatta mål.

Lycka till!
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Med bra säljargument
är det lättare att lyckas!
Säljargument Miasa saffran
¾¾ Saffran av absolut högsta kvalité,
ISO-certifierad Kategori 1.
¾¾ Innehåller inga tillsatser eler färgämnen.
¾¾ Doftar och smakar som saffran ska göra.
¾¾ Lätt och smidig förpackning.
4 st 0,5 gramspåsar i ett praktiskt kuvert.
¾¾ Miasas saffran har en intensiv arom och naturlig färg.
¾¾ Saffran är bra att ha hemma året om.
¾¾ Saffran är gott till mer än lussebullar - använd den läckra
kryddan till fisksoppa, saffransskorpor, grytor, pasta,
saffranspannkaka och mycket annat.

Säljargument el Toro taco spices
¾¾ Innehåller 100% kryddor. Inga tillsatser, inget socker.
(Jämfört med andra tacomixer som innehåller
20% kryddor, 40% socker och resten
onödiga tillsatser).
¾¾ Otroligt god tacokrydda som lyfter
fredagsmyset till nya höjder (säger
de som har provat).
¾¾ Prisvärt. En påse på 40 g räcker till ca 1 kg
köttfärs. (Jämfört med många andra tacomixer
som inte ens räcker till hälften så mycket köttfärs).
¾¾ Hela förpackningen räcker till ca 40 portioner. (4 x 40 g).
¾¾ Passar att blanda med gräddfil till dip, eller som kall sås
med lite tomatpuré och creme fraiche
¾¾ Jättegod även till burritos, fajitas och andra kötträtter.
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