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FRI FRAKT - OPPGJØR ETTER ENDT DUGNAD - FRI RETUR PÅ USOLGTE VARER
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Hvis det er:

Fortjeneste kr 513.750,-

Antall deltakere

Protector LED Vester pr. deltaker

Flash LED Armbånd pr. deltaker

Pureflame USB Lighter pr. deltaker
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HVEM ER VI - HVA KAN VI GJØRE FOR DEG

LettereDugnad.no drives av Salgspartner Norge AS.
Vi importerer og utvikler egne produkter innen  
sikkerhet- og husholdningsartikler.
Med 25 års erfaring har vi god kjennskap til markedet. 

Sammen med Savelivesnow har vi utviklet flotte 
refleksprodukter som egner seg meget godt som 
dugnadsartikler. Selg som gaver eller bruk det i ditt 
lag når dere trener.

PureFlame USB oppladbar lighter.
Dette er den ultimate gaven og passer 
meget godt som dugnadsartikkel.

PRØV VÅR KALKULATOR

Beregn hvor mye dere kan tjene

Besøk LettereDugnad.no

Fyll inn antall medlemmer 
og hvor mye hvert medlem 

skal selge. 

FRI FRAKT - OPPGJØR ETTER ENDT DUGNAD - FRI RETUR PÅ USOLGTE VARER
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Protector LED vest er synlig fra inntil 500m avstand og er et 
fantastisk produkt som sikrer deg og dine kjære på mørke 
gangveier. Med 3 lysmoduser har du 80 timer brukstid før 
batteriene må byttes. Tilgjengelig i 5 forskjellige størrelser.

Dere kjøper for kr 125,- Salgspris kr 300,- Fortjeneste kr 175,-
*Fortjeneste vil påvirkes om lag/forening er momspliktig

PureFlame X usb oppladbar design lighter. Tenner i alle 
vinkler og uansett vær. Den trenger ingen gass for å fungere, 
kun strøm. Går du tom er det bare å lade den med 
medfølgende usb kabel og en telefon/ipad lader. 
Kommer i 3 farger ass. Steel Gray, Silver og Rose Gold

Dere kjøper for kr 175,- salgspris kr 350,- Fortjeneste kr 175,-
*Fortjeneste vil påvirkes om lag/forening er momspliktig

PureFlame usb oppladbar design lighter. Tenner i alle 
vinkler og uansett vær. Den trenger ingen gass for å fungere, 
kun strøm. Går du tom er det bare å lade den med 
medfølgende usb kabel og en telefon/ipad lader. 
Kommer i 4 farger ass. 
Steel Gray, Fushia, black og Bright White

Dere kjøper for kr 125,- salgspris kr 250,- Fortjeneste kr 125,-
*Fortjeneste vil påvirkes om lag/forening er momspliktig

VÅRE PRODUKTER
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MATERIALE TIL DUGNADEN

Vi kan sammen med dere lage følgende.

-Infoark til deltakere.
-Facebook annonser.
-Nyhetsbrev dere kan sende ut til deres medlemmer/kunder.
-Profilering med deres klubbmerke.
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Kontakt oss i dag
post@letteredugnad.no
tlf:40192599
facebook: @letteredugnad


