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RAVELLI

När siiljande blir givande

Hej alla i KARLSTADS RIDKLUBB
Nu är det dags att starta vår Ravelliförsäljning och tillsammans tjäna rejält med pengar till
roliga saker vi har framför oss.

Så här går det

till

1. Komma igång
Nu har du fått katalog/beställningsformulär
säljarbrevet som du håller i din

2' Registrera dig som

4. Utdelning av paket

och

hand.

säljare

^

Börja med att ladda hem RavelliAPP. Sök bara på
"RAVELLI'. APPEN llnns för Android och lOS. Du

registrerar dig med uppgifterna i rutan nedanför.
Du kan även registrera dig på www.ravelli.se via
länken http://partner.ravelli.se/se/ med uppgifterna

Paketen kommer sedan att levereras till den
adress vi angiver. Du hämtar dem där för att
sedan dela ut till dina kunder och tar samtidigt
betalt med 200 kr/paket.
5. Egen unik webbshop
Du hittar länken längst ned i din säljportal. Dela
länken med alla dina släktingar, vänner och
bekanta.

i rutan nedanför.

3. Beställningar
Vi tar upp beställningar under 6 veckor. Lägg
gärna in löpande så vi alla kan se hur mycket vi
har sålt. Du hittar säljschema här nedanför.
Dina inloggningsuppgifter till http://partner.ravelli.se/se/ (http://partner.ravelli.se/se/)
Användarnamn: b6qlef/3
Lösenord: xw4azfPNkF
Dessa använder du endast första gången du loggar in. Du kommer sedan aft få ett nytt användarnamn och
lösenord genom din e-post. Om du inte har fåft något e-postmeddelande inom 15 minuter, var god och
kontrollera din skräppost.

Säljschema
04-mar Startdatum. Börja med att logga in på http://partner.ravelli.se/se/ (http://partner.ravelli.se/se/)
20-apr Sista dag att slutföra din beställning på http://partner.ravelli.se/se/ (httD://partner.ravelli.se/se/)
V. 7 - 8
De produkter du beställt finns att hämta för utdelningDafu m för redovisning av pengarna
1

1

meddelas av mig senare.

Jag är din kontaktperson och håller i försäljningen och du kan alltid höra av dig till mig.
Namn: Anna Bengtner
Telefonnummer: 0703-831 233
E-post: annabengtnerS3@gmail.com

http:llpartner.ravelli.se/se/saljarblad/9088
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