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Så kommer du igång

SKAPA KONTO

Klicka på knappen Skapa Konto eller gå till Mitt 
Konto i menyn. För att sälja med oss behöver 
teamet en vuxen kontaktperson som kan 
använda sitt bankkonto och ta emot fakturan 
när beställningar har gjorts. För att skapa ett 
konto registrerar kontaktpersonen sin 
mailadress. Vi bekräftar med ett mail och 
meddelar när kontot är godkänt och aktiverat 
för försäljning.

FÖRBEREDELSER

Kunskaper om bakgrund och syfte
På sidan Säljstöd - Kom Igång hittar du allt som teamet 
kan behöva för att göra ett bra jobb. Vi rekommenderar 
att börja med vår digitala föreläsning.
Ett annat tips är att titta på vår film Du bestämmer själv
som vi tog fram inför FN-dagen den 23 oktober.

Välja produkter
Teamet kan välja vilka produkter de vill sälja i 
webshoppen. Som inloggad i ett aktiverat konto syns 
ert inköpspris. Det överstrukna priset är det som ni 
sedan säljer varan för.  
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Beställningslista finns i pdf att skriva ut. Den 
finns också som Excel att ladda ner. Då kan 
beställningarna läggas in digitalt. 

Produktbladen beskriver varje produkts 
ursprung, innehåll, och annat som kan vara bra 
att kunna. 

Teamet kan välja om de vill ta betalt vid 
beställningen eller vid leveransen. Vi skickar en 
faktura på inköpsbeloppet när beställning görs. 
Teamets förtjänst är alltså mellanskillnaden av 
försäljningsintäkterna och hela ordervärdet. 
Ladda ner Excel-arket Räknesnurra 
Intäktsfördelning för att se hur intäkterna 
fördelas mellan teamet, NSG och leverantörer.

BESTÄLLA & LEVERERA

Samla ihop listor
När teamet har varit ute och sålt till grannar, vänner och släktingar läggs antalet beställda 
produkter från alla listor ihop. Beställning kan göras i två eller ibland fler omgångar, men tänk 
på att det blir mer effektivt och mindre miljöpåverkan med få och större beställningar.

I varukorgen och i kassan syns bara inköpspriset, det vill säga det belopp som kommer att 
faktureras. Innan beställningen går igenom ska en faktureringsadress anges. Varuleveransen 
går till samma adress. De flesta produkter levereras inom 1-2 veckor. Vid längre 
leveranstider kommer ungefärlig tid att anges på produktsidan.

Lycka till!
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