
Hej! 

Liksom ifjol ordnar hem och skola försäljning av Gutz klädprodukter. Alla elever i åk 3-6 har 

idag fått hem ett infoblad om detta samt kataloger och beställningslistor. 

Se infon där. Paketen kostar 20 €  (premiumprodukterna 25 €). Hem och skola får 4 €/paket 

och eleven själv får 1 €/paket de säljer. Det är givetvis frivilligt att sälja, men fint är det om 

det är många som vill hjälpa till:)  

Några korta tips: 

Det är enklast att hitta produkten i listan om man ser på produktnummern. De börjar med 304 

001 och går uppåt. De tre första numrorna är alltid 304 så det är bara de tre sista man behöver 

ha koll på. 

På baksidan av infopappret ni får hem finns 8 produkter/storlekar som är slutsålda. Det är bra 

att notera detdirekt i katalogen så behöver man inte kolla det sedan varje gång. Notera även 

det som står om dam-fleece modellen 

Ett tredje tips är att numrera namnen/raderna i beställningslistan och skriva in samma nummer 

på raderna på sida två så är det lättare att säkert hållas på rätt rad. E-post adress behövs ju inte 

men det är bra att ta upp telefonnummern så man kan meddela när man kommer med varan. 

Notera att om man vill köpa ett presentkort så levereras sedan presentkortet och köparen får 

sedan beställa själv på webben och varorna levereras sedan direkt hem till beställaren (portot 

är betalt). 

Den som säljer mest kommer att få ett överraskningspris. Då är tanken att det är det antal 

eleven själv har sålt som räknas. Ni som föräldrar eller syskon får jättegärna ta med listan till 

jobbet och sälja där, men då kan ni notera hur många av paketen som era barn har sålt själva 

så att det blir rättvist. Om två elever säljer tillsammans - som ju är en bra idé - så delas det 

totala antalet med två. 

I övrigt borde all info framgå på informationsbladet ni får hem idag. Annars kan ni fråga 

senare om något är oklart. Det är Matts Smeds som är ansvarsperson och ni kan gärna fråga 

honom direkt om ni undrar över något gällande försäljningen. 

MVH Tore 


