Säsongen 2019-2020

Försäljning av ullmax
Alla deltagare i skidornas verksamhet ska sälja ullmax. Varje
aktiv familj skall sälja för minst 1500 kr under perioden 1
oktober 2019 - 28 februari 2020. Det finns möjlighet att köpa
sig fri till summan 800 kronor, kontakta då ullmaxansvarig. För
barn födda 2014 är försäljningen frivillig. Varje familj har eget
ansvar att få en produktkatalog och informationshäfte.
Väska
Det finns en väska med produkter som man kan låna hem och ta med när man säljer
Ullmax. Väskan bokas hos Stefan eller Annica och du har då ansvar för att hämta/
lämna väskan samt för innehållet i väskan. Instruktioner och innehållsförteckning
finns i väskan.
Säljarinformation
Läs under rubriken ”Instruktion Ullmax beställningsfunktion”.
Utifrån de beställningar som har kommit gör Annica Backlund (Sidensjö IK:s
ansvarig) en sammanställning på måndagar varannan vecka med början den 14
oktober och ca två veckor senare kan du hämta varorna i skidstugan t.ex. vid ett
träningstillfälle. Tänk på att du måste skriva ut dina ordrar eftersom du måste ha med
dem när du hämtar ut dina varor.
Du ansvarar för att lämna ut varorna till din kund. På betalningsbladet
fyller du i kundens ordernummer så att du är förberedd när nu lämnar ut varorna till
kunden.
Kunden swishar sin betalning i samband med att de får varorna av dig. De visar då
upp betalningen för dig när de mottar varorna. Vid swish- betalningen måste
följande stå med i meddelandet: Ullmax, Ordernummer och beställarens
namn.
Har kunden inte tillgång till swish så ger du dem ett betalningsblad där de kan betala
till vårt bankgiro. Tänk på att det återigen är viktigt att ordernummer och köparens
namn anges.
NYHET
Vi säljer aven ”Everyday by Ullmax” det finns katalog och beställningshäfte. På
hemsidan finns det under en speciell flik.
Frågor om beställning/ Reklamationer
Annica Backlund 070-58 59 402

Säsongen 2019-2020

ULLMAX
Instruktion Ullmax beställningsfunktion - Säljare.
Gå in på app.ullmax.se och logga in till höger på skärmen.
• Har du aldrig loggat in tidigare registrerar du dig som ny säljare genom att klicka på
”Registrera mig som ny säljare” och fyller i dina uppgifter. Var noga med att
registrera dig under rätt förening/lag/klass.
• Nu kan du ta upp beställningar och det finns tre sätt att registrera kundernas köp
på;
1) Knappa in kundens beställning direkt, se nedan för en komplett guide.
2) Dela din säljlänk via mejl, Facebook, Messenger eller SMS till kunden. Kunden går
in via länken, lägger sin beställning vilken automatiskt hamnar på ditt konto.
3) Kunden fyller i sin beställning i orderbladet. Dessa beställningar läggs sedan in av
dig som i punkt 1.

• När du loggat in på ditt konto klickar du på ”Lägg till ny beställning”.
• Använd sökfunktionen för att lägga till artiklar i din beställning, sök på namnet eller
artikelnumret på produkten. Du kan också trycka på knappen till höger om sökfältet
och välja artiklar i en lista.
• När du har lagt till alla produkter kunden vill ha fyller du i kundens kontaktuppgifter
och klickar på ”Spara beställningen”. Vill du lägga en till order klickar du på ”Ny
beställning”
• Alla dina beställningar ligger nu under ”Mina sparade beställningar”. Här visas även
beställningar som kunder gjort själva, om du använt och spridit din egen säljlänk.
• När du lagt in alla dina beställningar skickar du dem vidare till er kontaktperson
genom att trycka på ”Skicka sparade beställningar”.
• Beställningarna hittas sedan under ”Mina skickade beställningar” med en gul bock
efter sig. När kontaktpersonen sammanställt hela gruppens beställningar och skickat
dem vidare till Ullmax markeras de med en grön bock.
När säljaren sålt för 3000 kr så skickas en skön ullmössa med i beställningen.
Detta sker automatiskt, allt för att det ska vara så enkelt som möjligt.

Lycka till!
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Sidensjö IK, skidor
Betalning av ullmax

Beställarens namn: __________________________________________
Ordernummer: ______________________________________________
Summa att betala: ___________________________________________

Prio 1: Swish betalning
När kunden mottagit varan ska kunden swisha totalbeloppet direkt (ingen vara
lämnas ut om kunden inte visar upp sin swishbetalning).
Swishnummer: 123 570 33 68
I meddelande rutan ska det stå: Kundens namn och ordernummer

Prio 2: Bankgiro
Betalningen för din beställning, sätter du in på vårt bankgiro 5474-0923 (Sidensjö IK,
orientering). Ange ditt ordernummer och kundens namn vid betalningen.
Tack för att du valt att beställa produkter av oss från Ullmax och därigenom stötta
vår barn- och ungdomsverksamhet.
Om varorna mot förmodan inte skulle passa eller vara fel på kontakta den som du har
beställt varan av.
Tack för ditt stöd!
Sidensjö IK, skidor
___________________________________________________________
Postadress:
Sidensjö IK, skidor
Angermannusväg 14
893 95 Sidensjö

Besöksadress:
Skidstugan i Stig
894 95 Sidensjö

Kontakt:
sidensjo.skidor@gmail.com

Org. Nr. 889600-1784
Bg. 5474-0923
Swish. 123 570 33 68

