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FÖRSÄLJNING AV NEWBODYKLÄDER
Vi har beslutat sig för oss att sälja NEWBODY kläder från v 11 – v 14!
Kläderna håller hög kvalité och har bra passform! Se även www.newbody.se
Varje familj har 4 veckor på sig med försäljningen till arbetskamrater (sålt mest där), grannar, släkt
m.m Vi har valt att INTE skicka runt några visningspaket utan istället sälja från katalogen.
Det finns en väska på kansliet med visningspaket så är det någon som vill visa nån produkt så kan
ni låna från kansliet. Varje familj går själva in på Newbodys hemsida och knappar sin order.
http://www.newbody.se/hur_gar_det_till/
OBS! När ni registrerar er på Newbodys hemsida är det viktigt att ni skriver ert namn och
telefonnummer - ej något "smeknamn"-vi måste kunna spåra vilka som har sålt och betalt in pengar.

Om allt går enligt NEWBODYS upprättade försäljningsplan finns varorna för avhämtning på
kansliet, Mossgatan 27 (Skellefteå Kraft Arena) ca v 16. Avslutningsvis ansvarar respektive
säljansvarig familj för att pengarna tas in för det man sålt! Dessa pengar ska redovisas till kansliet
senast vecka 17 d.v.s. veckan efter att varorna anlänt till kansliet. OBS! Det är därför viktigt att
alla ansvariga avhämtar det man sålt, för att själva leverera och ta betalt samt därefter betala
pengarna till kansliet eller på BG 530-6923. Under Skelleftespelen i juli lottas biocheckar ut bland
de som sålt Newbody! Fjolårets vinnare var familjen Turd Panboon med 64 sålda paket!
Skellefteå AIK friidrott har ett avtal med STADIUM. Vi kommer under våren – innan Broarna
Runt och sommartävlings säsongen drar igång – att ha en KLUBBKVÄLL hos STADIUM där ni
kommer att kunna köpa både joggingskor och träningskläder till rabatterade priser. Datumet
kommer att stå på vår hemsida. Kom ihåg att när du handlar nåt på STADIUM – säg till i kassan
att de ska dra FÖRENINGKORTET för Skellefteå AIK friidrott – då får klubben pengar till
material, klubbresor vilket gynnar ALLA.

OBS !

Women’s Hipster color går inte att beställa 4114 - 4117

Styrelsen för Skellefteå AIK Friidrott
Ansvarig kontaktperson:
Wiveca Ögren 070-28154

