HEJ!
Du har fyllt i ett formulär på vår hemsida angående varuprov och informationsmaterial. Vi på GUTZ är
glada att du vill veta mer om oss och skickar detta brev med information till dig om hur det går till att sälja
med oss som du kan titta på i lugn och ro. Vi skickar också med ett varuprov från vår kollektion som du får
behålla, utan kostnad.
Observera att vårt sortiment varierar under säsongen och att katalogen du har fått idag endast är exempel
på produkter som säljs via GUTZ. När laget/klassen sedan startar en försäljning får de den aktuella
katalogen tillsammans med ett startpaket.
Har du några frågor eller om laget/klassen vill starta en försäljning, är det bara att kontakta mig eller
någon av mina kollegor på nedanstående telefonnummer, så hjälper vi er att komma igång! Om jag inte hör
av dig inom några dagar ringer jag upp dig inom 2 veckor.
Tillsammans kan vi arbeta för att just Ni når Era drömmar! Tveka inte – att sälja GUTZ är enkelt, lärorikt
och kul. Nu enklare än någonsin!
Vänliga hälsningar

Fredrik Casta
GUTZ
Telefon: 076-942 28 64
fredrik.casta@gutz.se

MED GUTZ
TJÄNAR NI
MEST

GUTZ SPORT- &
UNDERKLÄDER
PASSAR HELA
FAMILJEN

VI PACKAR
ALLTID PER
SÄLJARE

60 KR PER SÅLT PAKET

STRLK 122/128-XXL

FRÅN FÖRSTA PAKETET

SLUTKUND
KAN
FÖRBETALA
SIN ORDER

PORTOFRITT
ÖVER 175
PAKET

ALL
ADMINISTRATION
KAN SKÖTAS
ONLINE
APP FINNS FÖR
SÄLJARNA

SLUTKUND KAN
VÄLJA DIREKTLEVERANS

Läs mer >>
GUTZ ingår i ett väletablerat modeföretag – Springhill Textile AB som startades 1970. Springhill Textile AB, med huvudkontor i Helsingborg, är verksam
inom textila konsumentartiklar med distribution i Sverige, Norge, Danmark och Finland. I Springhill Textile AB ingår sex stycken olika varumärken
(Topeco, Atlas Design, Crossbow, Noble House, Gripsholm samt GUTZ), alla anpassade till sina respektive marknadssegment.

GUTZ, Springhill Textile AB · Box 22 300 · 250 25 Helsingborg, Sverige
Kundtjänst 042 – 25 08 38 · info@gutz.se · www.gutz.se

MED OSS TJÄNAR NI MEST!*
Ska ni på träningsläger eller en cup?
Kanske ska ni iväg med klassen på er
första skolresa. Oavsett vad ni ska
göra behövs det pengar. Hos GUTZ
säljer ni snygga sport- & underkläder
för hela familjen och fyller på kassan
snabbt.
Vi har högst förtjänst, med GUTZ
tjänar ni 23 kr mer per såld
förpackning jämfört med Newbody.
Jämför själv!

Baserat på 15 säljare som sålt 10 paket var

9.000 kr

VINST 9.000 KR

8.000 kr

7.000 kr

6.000 kr

5000 kr

4.000 kr

3.000 kr

NEWBODY

RAVELLI

GUTZ

*I förhållande till de angivna konkurrenternas förtjänst
per sålt paket

GRATIS STARTPAKET
Våra startpaket får ni gratis!
Startpaketet består av 2 visningsaskar med 4 utvalda
produktprover samt 1 produktpaket (värde 400 kr),
kataloger till samtliga säljare och beställningslistor som ni
behåller efter avslutad försäljning.

SNYGGA KLÄDER TILL ALLA I FAMILJEN!
GUTZ produkter är trendiga och kvaliteten den bästa! Alla produkter kostar 200 kr (premiumpaket 250 kr).
Samtliga familjemedlemmar kan hitta något i GUTZ produktkatalog, våra storlekar går från cl.122/128 till XXL.

