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Lycka till med försäljningen! 

 
 

Tips för ökad försäljning 
 

 
• Engagera så många som möjligt i klubben att sälja! Redan när 20 medlemmar säljer 

5 guider vardera ger det hela 8.500:- till klubben inkl. snabbhetsbonus! 
 

• Skapa ett gemensamt mål att sträva efter. T.ex. träningsläger, turnéresa etc. Det är lättare 
att engagera dina klubbkamrater då. 

 
• Ha kontroll på de som säljer guiden. Använd utlämningslistan (har du ingen sådan, 

kontakta oss). Ring dem regelbundet och uppmuntra! 
 

• Det är viktigt ur trovärdighetssynpunkt att alla som säljer i klubben också själva har köpt 
guiden. På detta sätt får de en bra produktkännedom och vet vad de talar om. 

 
• För er som sålt förut, kontakta alla namnen på listan ni fått tidigare. Det är era “gamla” 

kunder och varje missad sådan innebär mindre pengar till er. Dessutom räknar de med att 
bli kontaktade. Ju snabbare ni kontaktar dem, ju mer tid får ni till att värva nya kunder och 
tjäna mer pengar. 

 
• Visa alltid upp guiden när ni säljer och låt kunden titta i den. Alla som säljer i föreningen bör 

alltså ha en guide med sig, helst den de själva köpt. 
 

• Använd alla tänkbara företagskontakter. Presentera guiden för t.ex. försäljningschef 
och/eller ekonomichef. Föreslå att de köper guiden som julklapp till anställda och kunder, 
eller använder den på något annat sätt. T.ex. för att spara pengar i sin verksamhet. 
Företag kan dessutom dra av momsen från inköpspriset. 

 
• Använd er av broschyrer/affischer och sätt upp på arbetsplatsen, träningslokalen m.m.  

Glöm ej att ange ”Kontakt” så att kunden vet att det är till er de ska vända sig. 
 

• Om någon säger att de aldrig äter på restaurang, visa alla andra sätt att spara pengar 
med Enjoy. T.ex. erbjudandena i Bonus Shopping (alla måste ju handla), resor, sport, fritid, 
kemtvätt o.s.v. 

 
• Vid tveksamheter kring priset, dela upp 395:-/månad av giltighetstiden, t.ex. 395:- delat på 

13 månader (nov 2018 t.o.m. nov 2019) blir endast ca 30:-/månad. Detta låter mycket 
billigare, även om de skall betala er 395:- omgående. 

 
• Använd alltid argumentet ”Du stöder dessutom klubben/föreningen samt får ett lägre pris!” 

till de som är intresserade av att köpa guiden. 
 

• Nämn för alla att Enjoy 2019 börjar att gälla omgående. 
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