
20.000
Timer lysDugnad
Enkel og lønnsom

med Scantrade
Lettsolgte kvalitetsprodukter

 av kjente merkevarer
• Enkel gjennomføring

• Høy fortjeneste
• Ingen risiko
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Timer lys

Fremgangsmåte 1 
Selge først, kjøpe inn etterpå

FORBEREDELSE
Dugnadsansvarlig registrerer seg på scantrade.no/dugnad 

(aldersgrense 18 år).

Last ned bestillingskjema og produktark fra 
scantrade.no/dugnad og del ut til selgerne.

Gratis vareprøve kan bestilles om dere trenger det.

GJENNOMFØR SALGET 
Hver selger registrerer sine salg på et eller flere bestillingsskjema 

og leverer skjemaene til dugnadsansvarlig.

LEGG INN BESTILLINGEN
Dugnadsansvarlig legger inn totalbestillingen på scantrade.no/dugnad 

eller sender den til kundeservice@scantrade.no.

VARELEVERING
Vi sender varene til registrert leveringsadresse. 

Dere har 30 dagers kreditt fra dagen varene sendes fra oss. 
Nok tid til å levere ut varene og ta imot betaling.

RETUR
Usolgte varer kan returneres innen 30 dager. 

Varene må ikke være åpnet, brukt eller behandlet på en måte som gjør 
dem uegnet for videresalg. Frakt på retur dekkes av dere.

Tips: Usolgte varer kan spares til en senere dugnad.



Fremgangsmåte 2 
Kjøpe inn først, selge etterpå

BESTILL VARER
Dugnadsansvarlig registrerer seg på scantrade.no/dugnad 
og legger inn bestillingen. Bestillingen kan også sendes til 

kundeservice@scantrade.no (aldersgrense 18 år). 

Last ned bestillingskjema og produktark fra scantrade.no/dugnad 
om nødvendig og del ut til selgerne.

VARELEVERING
Vi sender varene til registrert leveringsadresse. 

Dere har 30 dagers kreditt fra dagen varene sendes fra oss.

SALG 
Dere organiserer salget, og selger unna alt dere 

klarer i dugnadsperioden.

RETUR
Usolgte varer kan returneres innen 30 dager. 

Varene må ikke være åpnet, brukt eller behandlet på en måte som gjør 
dem uegnet for videresalg. Frakt på retur dekkes av dere.

Tips: Usolgte varer kan spares til en senere dugnad.

For mer informasjon og bestilling
Web: www.scantrade.no/dugnad

Epost: kundeservice@scantrade.no
Telefon: 38 15 25 50
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SAGT OM VÅR DUGNAD
“Vi tjente kr 19.500,- til laget på én kveld. Dugnadsopplegget til Scantrade er utrolig 
enkelt, raskt og ikke minst veldig lønnsomt.” Øystein Sangesland, Trener Hånes IF J13.

 
“Vi ville på tur og trengte en dugnad, Scantrade sitt opplegg passet oss veldig godt. 

Kvalitetssokker til fornuftig pris er lett å selge, vi får ca. kr 20.000,- til eget lag. Takker og 

mye for den flotte servicen vi har fått.” Kirsti Kvål, Lagleder Klepp IL Håndball J15/16.

EKSEMPEL PÅ INNTJENING
20 elever selger 10 pakker fritidsstrømper for kr 200 hver. 

De selger for kr 40.000,- og sitter igjen med kr 16.000,- i fortjeneste.

Gode betingelser
• Enkel bestilling på web eller epost.

• Minst 40 % fortjeneste på salget.

• Fri frakt ved bestillinger over kr 6.000,-

• Betalingsfrist på 30 dager, tid nok til å få gjennomført salget.

• Full returrett på usolgte varer innen 30 dager 

via «Min Side» på scantrade.no.

• Rask levering, normalt innen 1 uke.

scantrade.no
KLUBBSPESIALISTEN


