
Tjäna pengar  
till klassen, laget  
eller föreningen!



VARFÖR PLAYBOX?
Det ska vara enkelt att tjäna pengar till  

klassen, laget eller föreningen!

Ni får 50% i förtjänst på allt ni säljer.  
För oss är det viktigt att ge tillbaka till föreningslivet så 
ni har alltid hög förtjänst.

Paketen kommer sorterade per säljare och kund.  
Ingen mer tidskrävande sortering för administratören 
eller säljaren – det är bara att dela ut.

Enkelt och överskådligt system.  
Säljverktyget ger både administratören och säljaren 
bra överblick och kontroll på kampanjen.

Smidig försäljning via QR.  
Säljaren behöver inte skriva ner försäljningen i 
säljbladet utan kan registrera den direkt i mobilen – 
smidigt att se resultat direkt.

Populära produkter.  
Vårt pysselmaterial är både omtyckt, välkänt och 
väldigt prisvärt, kunden får mycket för pengarna.

Inga avtal – inga risker.  
Ni styr själva över er kampanj och behöver aldrig  
ligga ute med några pengar.



KOM I GÅNG!

Fyll i formuläret på tjanapengar.playbox.se, 
välj en person över 18 år till administratör. 
Administratören skapar en kampanj och 
bjuder in säljare.

BÖRJA SÄLJA!

Säljaren visar produkter i katalog och 
online. Skannar QR-koder i katalog för 
att lägga in beställning digitalt, eller fyller 
i beställningslistan och registrerar på 
tjanapengar.playbox.se för att sälja.

AVSLUTA KAMPANJEN!

TA BETALT & 
BEHÅLL FÖRTJÄNSTEN!

Efter avslutad kampanj skickar 
administratören in alla beställningar. Två 
veckor senare levereras ordern till vald 
leveransadress. Paketen är uppdelade per 
säljare och kund - bara att dela ut!

Faktura skickas med ordern till 
administratören. Säljarna delar ut paketen 
till kunderna och tar betalt. Ni behåller er 
förtjänst på 50% direkt. Superenkelt!
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SÅ HÄR GÖR NI:

http://tjanapengar.playbox.se
http://tjanapengar.playbox.se


Playbox AB

Spångatan 4, 343 34 Älmhult 
Tel: 0476 602 10 E-post: tjanapengar@playbox.se

Tjäna

15 000 kr
Sälj för 30 000 kr

Baserat på 30 säljare som säljer för 1 000 kr var

STARTA FÖRSÄLJNING 
DIREKT - SKANNA 

QR-koden
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