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ATT	VARA	FÖRMÅNSKUND	HOS	OSS!
Enklare	kan	det	inte	bli!

Här kommer Er shop att finnas:
►www.tpvictory.se
►Klubbshoppar
►Klicka på ert klubbnamn eller logo.
►Skriv in Ert lösenord (produkterna visas)

Detta behöver vi för att komma igång:
1. Er logo. (Maila den till oss i den bästa upplösning ni har, valfritt filformat.)

2. Utvalt sortiment i en egen shop.
    Vi mailar er länkar till våra leverantörers kataloger. Där kan ni välja fritt vad ni vill ha med.
     OBS! Det finns MÄNGDER av plagg som inte finns med i webshopen. Allt från sport/fritid
     till basplagg och arbetskläder inom olika områden (bygg, måleri, resturang etc.)

3. Val av avtalsform. (Se nästa sida.)

4. Era uppgifter.
    Föreningens/Företagets namn, faktureringsadress, e-post, org.nr., hemsida, ev. kontonr. för utbetalning.
    En av Er vald kontaktperson för shoppen. Namn, adress, e-post, tel.nr.

Ändringar i shoppen görs av oss på begäran. Väntetid kan förekomma.
TP Victory förbehåller sig rätten att ersätta utgångna artiklar i klubbshoppen med snarlika.

Gör reklam för klubbshoppen!
I utskick, klubbtidning, hemsida etc.
Använd bilden ni får av oss eller gör något eget, glöm inte ange lösenordet!
Årets försäljningsstatistik mailas vid årsskiftet eller på begäran. (Även denna kan bli fördröjd
pga att vi har mycket att göra.) Dock fryser ALDRIG pengarna inne, det blir bara en större summa när den betalas ut.)

Tack för Ert intresse av att bli förmånskunder.

En	shop	hos	oss	är	GRATIS!

Vi ser helst att ni har ett begränsat antal artiklar i shoppen 4-10 st.
Vi bjuder även på redigering och inläsning av Er logo för vårt användande. Vill ni ha logon

mailad i olika filformat för annat användande debiteras ni för redigeringen.

OBS!	Väntetiden	på	en	shop	är	olika	beroende	på	hur	mycket	beställningar	vi	har	inne.
Vi	är	ett	litet	företag	och	order	måste	prioriteras	före	upplägg	av	shoppar,	tyvärr.

Januari	2021

Vi	hoppas	att	detta	låter	intressant	och	att	vi	får	ett		gott	samarbete	framöver.

 STANDARDKUND
●Klubbshop med rabatterade priser.

  FÖRTJÄNSTKUND
●Klubbshop med rabatterade priser.
●5 % av varupriset i klubbshoppen läggs på Ert utbetalningskonto.
  Intjänad summa utbetalas till klubbens konto vid årsskiftet eller på begäran.
   (Utbetalningen kan bli fördröjd pga att vi har mycket att göra. Dock fryser ALDRIG pengarna inne,
   det blir bara en större summa när den väl betalas ut.)

  TILLGODOKUND (Rekommenderas om klubben gör inköp från oss)
●Klubbshop med rabatterade priser.
●10 % av varupriset i klubbshoppen läggs på Ert tillgodokonto vid försäljning.
   Intjänad summa vid klubbens inköpstillfälle dras av på fakturan.

VÅRA	OLIKA	FÖRMÅNSALTERNATIV
Välj	det	som	passar	Er!
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