Myyntiohjelma
Varainhankinta 2018-2019

Kuivattu tomaatti

Paahdettu sipuli ”tanskalainen”

Salottisipuli kuivattu lastu

Keittovihannes kasvissekoitus

Yrttimerisuola ”HerbAaria”

Thaimaalainen ”Wok Thai”

7,50

6,00

6,00

6,00

9,00

11,50

8,50

11,00

Hedelmäströsseli ”Tutti Frutti”
7,00

Dippikastikeainekset ”El Diablo”

Kaneli jauhettu
5,00

10,00

Ruokasooda
7,00

Kastikejauhe ”Ruskea”

Leivinjauhe
8,50

12,00

Suklaalastu ”Maitosuklaa”
7,50

Liemijauhe ”Kasvis”

Vanilliinisokeri
8,50

13,00

Vanillakreemijauhe
10,00

Liemijauhe ”Liha”

Muffinssimix suklaa

Performance non-stick wok 20 cm

Leivontamatto 60 x 40 cm

Mehujäämuotti 6 kpl. neliö

Lasagne Neliövuoka Classic

Crystal Pippurimylly

Frozzypack Iso eväsrasia

SleekSlice 2.0 Mandoliini

Syvä torvivuoka Classic

13,00

29,50

29,50

18,00

18,00

23,50

20,50

26,50

16,50

8,50

Sydänpalapelimuotti -keksivuoka

24,50

Vuokarasva Goldwax Spray

PopCorn -kulho “Lékué”
Palautusjuomajauhe Endurance

10,00

13,00

8,00

Tyrni kokonainen kuivattu

20,00

Rooibos “Naturel”

Lahjapakkaus
Asiakkaan ostot yhteensä

Maustemyynti
Keräilylista 2018-2019
Maustepippuri kokonainen

8,00

Sipulijauhe

Paprika jauhettu

Oregano kuivattu

8,50

8,50

7,00

6,00

11,00

Sipulirouhe
7,00

9,00

10,00

Aromisuola ”AromAaria”

8,00

Valkosipuli jauhe

Curry ”Madras”

8,50

10,00

Grillaus- ja yleismauste

6,50

Valkosipuli rouhe

Herbes de Provence yrttisekoitus

9,50

10,50

Kiinalainen Herra Ming

10,00

8,00

Pop Corn -mauste Butter

12,00

10,00

7,50

Ranskalainen salaattimauste

11,50

Pizzamauste ”Napoli”

Riisimauste ”Oriental”

12,00

8,50

Tex Mex -mauste ”Pablo”

Perunamauste

Pihvimauste ”Keittiömestari”

Jauheliha mausteseos

”Aasian Yrtit” maustesekoitus

Kuivattu tilli

Mustapippuri rouhittu

Tuotteen myyntihinta eur/kp
l
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Asiakas

Asiakas

Asiakas

Asiakas

Asiakas

Asiakas

Asiakas

Asiakas

Asiakas

Asiakas

Asiakas

Asiakas

Asiakas

Asiakas

Asiakas

Asiakas

Asiakas

Asiakas

Asiakas

YHTEENSÄ KPL

Alla on tärkeää taustatietoa, johon kannattaa perehtyä huolella. Osa
näin vastata moniin asiakkaittesi kysymyksiin. Annamme mielelläm
lisätietoja, joten älä epäröi ottaa meihin tarvittaessa yhteyttä!

Tervetuloa mukaan maustemyyntiin tekemään
tuloksellista varainhankintayhteistyötä kanssamme!
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koulu- ja urheiluseura-asiakkaita meillä on jo tuhansia. Tavoitköpostiosoitteeseen. Olethan yhteydessä,
nykypäivän maailmassa harvinaista, ja olemmekin syystä tästä ylpeitä. Ostamalla näitä tuotteita tuet samalla kotimaisen
teemme ei ole myydä
mahdollisimman paljon tavaraa nopeasti
paperiversion.
elintarviketeollisuuden
työllisyyttä.

ostajien
kaappeihin
pölyttymään,
tarjota
heilletäyttävät
laadukkaita
Ympäristö
Kaikkia
tuotteitamme
on ehdottoman
turvallistavaan
käyttää.
Tuotteemme
elintarviketeollisuuden tiukimmatkin laatu- ja
puhtauskriteerit.
mutta edullisia tuotteita päivittäiseen käyttöön. Tuotteita, joita

Ansaintamahdollisuus

Maustepakkaus
on kierrätettävä
ja soveltuu
uusiomuovin
raaka-aineeksi.
Tarvittaessa
sen kohti
voi hävittää
mahdollisesti
ei lähiympäristössä
kauppojen
keskitetyn
ja
Myyntipalkkio on
myytyä yksikköä
2 euroaturvallisesti
purkkituot- polttama
Pakkauslaatikko
on
kierrätettävää
kartonkia,
ja
kuljetuslavoina
käytämme
kierrätyslavoja.
Arvostamme
myös
ympäristöä.
pienen
tavaravalikoiman
vuoksi
ole
edes
saatavissa!
teista
ja
vuokarasvasta,
4
euroa
keittiövälineistä
ja
6
Ympäristö
euroaturvallisesti
lahjapakkauksesta.
Paras yksittäinen myyntiprojekti
Maustepakkaus on kierrätettävä ja soveltuu uusiomuovin raaka-aineeksi. Tarvittaessa sen voi hävittää
polttamalla.
on ylittänyt
3000 euron tuoton, ja menestyksellisin myyjä on
Pakkauslaatikko on kierrätettävää kartonkia, ja kuljetuslavoina käytämme kierrätyslavoja. Arvostamme
myös ympäristöä.

Tuotteet ja turvallisuus

saavuttanut yli 300 purkin myynnin. Mahdollisuuksia siis on!
Laatu
niin tuotteissa kuin omassa toiminnassamme on meille
Myyntitoiminta
Onnistuneen myyntiprojektin myyntitulos vaihtelee 500–800
mistä olemme saaneet myös paljon kiitosta ja
Myynti
tapahtuu
tämän
esitemateriaalin
pohjalta.
Myyjät
keräävät
tilaukset
ja vasta
tekemänne
myydyn
tuotteenetukäteen,
välillä eli tuottoa
kertyy
1000–1600 tilausyhteenvedo
euroa.
positiivista
palautetta.
Suorat
hankintakanavat
ja
oikein
ajoitetut
Myynti tapahtuu tämän esitemateriaalin pohjalta. Myyjät keräävät tilaukset etukäteen, ja vasta tekemänne tilausyhteenvedon pohjalta
Koska
tuotteet
ovat
miellyttäneet
on moni uusinut
ostot
laatusertifioiduilta
raaka-ainetoimittajilta
takaavat
tuot-Ei pakolta
toimitamme
tavaraerän
haluamaanne
maistuvaa
tyrkyttämistä
taiostajia,
tavarapalautuksia!
Toimitusaika o
toimitamme
tavaraerän
haluamaanne
osoitteeseen.
Ei pakoltaosoitteeseen.
maistuvaa
tyrkyttämistä
tai tavarapalautuksia!
Toimitusaika
on 2…10
arkipäivää
tilauksen
saapumisestalaadun
(ennen joulua
toimitusaika voi
venyä!) . Uutena etuna tarjoamme
varainhankinnan
asiakkaillemme jopa useamman kerran.
myyntiprojektin
tuloksellisesti
teittemme
ehdottoman
ja tuoreuden.
Vilkkaimpaan
arkipäivää
tilauksen
saapumisesta
(ennen
joulua
toimitusaika
voi
venyä!)
.
Uutena
etuna
tarjoamme
varainhankinnan
asiak
ilmaisen rahdin! Laskutamme tilauksenne vasta, kun tavara lähtee meiltä. Maksuaikaa on lisätty ja se on nyt 30 päivää, joten ehditte
aikaan
tuote
voi jaolla
valmistettu
samalla
viikolla,
kun
se tavarasisältyy
ilmaisen
rahdin!
Laskutamme
tilauksenne
vasta,
kun
lähtee
meiltä.
Maksuaikaa
on
lisätty
ja
se
on
nyt
30
päivää,
jote
rauhassa
jakaa
tuotteet
kerätä
rahat omilta jopa
asiakkailtanne
ennen
eräpäivää.
Arvonlisävero
sisäänostohintaan.
Huom!
toimitetaan
asiakkaalle.
Ansaintamahdollisuus
rauhassa jakaa
tuotteet ja kerätä rahat omilta asiakkailtanne ennen eräpäivää. Arvonlisävero sisältyy sisäänostohintaan.
Kaikki mausteemme on pakattu ja maustesekoitukset
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• Toimitusaika on keskimäärin 7 arkipäivää. Ruuhka-aikaan
YHTEYSTIEDOT
Maustepakkaus
ennen joulua pidätämme itsellämme oikeuden pidempään
Ympäristö Maustepakkaus on valmistettu
Yksityiskohtaisempia tietoja
löydät nettisivuiltamme
osoitteessa
toimitusaikaan.
Kysy
tilausta tehdessä arviotamme toimituskirkkaasta elintarvikemuovista, ja
www.aariavarainhankinta.fi
ajasta.
Maustepakkaus onsen
kierrätettävä
ja
soveltuu
uusiomuovin
raakatilavuus on 1 litra. KorkkiraPalvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Lisätietoja saat myös
kenne
on voi
varustettu
sirotekanaineeksi. Tarvittaessa
sen
hävittää
turvallisesti polttamalla.
lähettämällä meille sähköpostia tai soittamalla.
nella ja aromitiiveys-suojalla, joka
Pakkauslaatikko onsäilyttää
kierrätettävää
kartonkia, ja kuljetuslavoina
tuotteiden aromin jopa
Aaria Mausteet
puh (02) 430 6772
käytämme kierrätyslavoja.
Arvostamme
myös ympäristöä.
vuosia. Isompi
purkkikoko mahPulttikuja 2
fax
02 430 6778
tärkeä asia,
Myyntitoiminta

YHTEYSTIEDOT
Maustepakkausdollistaa tuotteiden kg-hinnan
21110 Naantali
sähköposti info@aaria.com
ylivertaisen edullisuuden.
Maustepakkaus on valmistettu
Yksityiskohtaisempia tietoja löydät nettisivuiltamme o
YHTEYSTIEDOT
Maustepakkaus
on valmistettu
kirkkaasta elintarvikemuovista,
ja
www.aariavarainhankinta.fi
kirkkaasta
elintarvikemuovista,
sen tilavuus
on 1 litra. Korkkira- Yksityiskohtaisempia tietoja löydät nettisivuiltamme
Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Lisätietoja
ja sen tilavuus on 1 litra. Korkkikenne on varustettu sirotekan- osoitteessa www.aariavarainhankinta.fi
Lisätietoja saat myös lähettämällä
lähettämällä meille sähköpostia tai soittamal
rakenne on varustettu sirotenella ja aromitiiveys-suojalla, jokameille sähköpostia tai soittamalla.
kannella ja aromitiiveys-suojalla,
tuotteiden
aromin jopa
Aaria Mausteet
puh (02) 430 6
joka säilyttää
säilyttää tuotteiden
aromin
vuosia.
Isompi
purkkikoko
mah- Aaria Mausteet
jopa vuosia. Isompi purkkikoko
Pulttikuja 2
fax
02 430 67
dollistaatuotteiden
tuotteiden
kg-hinnan
Pulttikuja 221110 Naantali
puh (02) 430sähköposti
6772
mahdollistaa
kg-hinnan
info@aaria.com
21110 Naantali
sähköposti info@aaria.com
ylivertaisen
edullisuuden.
ylivertaisen
edullisuuden.

