
Reilusti parempi vaihtoehto varainhankintaan

Onko ryhmällänne tähtäimessä jokin ylimääräisiä varoja vaativa tavoite, kuten esimerkiksi
yhteinen retki? Myymällä arvostettuja vitamiineja Suomen suurimman terveystuotealan verkko-
kaupan, Hyvinvoinnin Tavaratalon kautta, teillä on mahdollisuus saavuttaa tarvitsemanne
varat halutessanne täysin riskittömästi. 

Myytävät Möller- ja Sana-sol -tuotteet ovat koko kansan tuntemia ja arvostamia brändejä:
Möller on valittu 11 kertaa Suomen luotetuimmaksi luontaistuotemerkiksi Valittujen Palojen
vuosittain toteuttamassa kuluttajatutkimuksessa. Terve Median tekemän tutkimuksen mukaan
87 % suomalaisista käyttää vitamiineja ainakin toisinaan, joten nämä varainhankintapaketit
tulevat tarpeeseen.

Kerää tilaukset ennakkoon tai tilaa tuotteet heti myyntiin

Tarjoamme varainhankinnan aloittamiseksi kaksi mallia, valitkaa niistä mieleisenne.

Lasku tuotteista toimitetaan paketin mukana, 14 päivän maksuajalla.

1. Ennakkotilaus - 
100 % riskitön vaihtoehto

Tilatkaa meiltä tuote-esitteet jaettavaksi 
ja kerätkää tilaukset paketeista
ennakkoon. 

Toimitamme vain ennakkoon myymänne 
määrän paketteja, joten varainhankinta 
on teille täysin riskitöntä.

2. Tilaa tuotteet heti myyntiin

Tilatkaa haluamanne määrä vitamiini-
paketteja. Toimitamme ne teille valmiiksi 
lajiteltuina, haluamananne ajankohtana
ja luonnollisesti ilman lisäkulua. 

Hyvä vaihtoehto, kun myynti tapahtuu 
esimerkiksi urheilukilpailun tai vanhem-
painillan yhteydessä! Myymättömät 
paketit voitte palauttaa meille
veloituksetta (max. 20 % tilauksesta). 

Lue lisää palvelustamme osoitteessa www.hyvinvoinnin.fi/varainhankinta
tai soita asiakaspalveluumme 010 422 9100.



Kyllä, haluamme aloittaa varainhankinnan!

Urheiluseuran / koululuokan nimi

Yhteyshenkilön nimi (18 vuotta täyttänyt)

Puhelinnumero                    Sähköpostiosoite

                                     

Tilaan tuote-esitteitä ennakkomyyntiin

Tilaan myyntiin 1-Paketteja

   2-Paketteja 

   3-Paketteja

Tilauksen toimitusosoite 

 

Haluttu toimitusajankohta

kpl

kpl    

kpl    

kpl    

Jos 25 henkilöä osallistuu ja jokainen myy
10 pakettia, ansaitsette 1250 euroa!

1. Lapsiperheen 
Omega 3-paketti

Möller Tupla (100 kaps.) +
Möller Pikkukalat (72 kpl)

25 €
seuran tuotto 5,00 €

2. Koko perheen
vitamiinipaketti

Möller Tupla (100 kaps.) +
Sana-sol Vitanallet (60 kpl) +

Sana-sol Monivitamiini (200 tabl.)

30 €
seuran tuotto 5,00 €

3. Mummin ja
papan paketti

2 x Möller
Kalanmaksaöljy (500 ml)

25 €
seuran tuotto 5,00 €

Myytävät paketit:

Täytä tilauslomake ja skannaa se osoitteeseen asiakaspalvelu@hyvinvoinnin.fi
Voit tehdä tilauksen myös vapaamuotoisesti ilman lomaketta tai soittaa asiakaspalveluumme 010 422 9100.


