
Stöd din lokala förening eller skolklass genom att beställa  
Femtorps mycket prisvärda och omtyckta råvarulåda  

med kvalitetsprodukter. Nu kan du också ta del av samma fina 
råvaror som proffsen använder.

BAK- & CHOKLADLÅDAN 
en råvarulåda utöver det vanliga!



Femtorp AB • Travbanegatan 3 • SE-213 77 Malmö • Sweden
Tel +46(0)40 94 90 00 Fax +46(0)40-21 60 95 • E-mail: info@femtorp.se • www.femtorp.se

Allt detta ingår i lådan:

Mörk Choklad med 70% kakaohalt 500 g
Mörk choklad med styrka och mjukhet.

Vit Choklad med 29,6% kakaohalt 500 g
Vit choklad med balanserad smak.

Mjölkchoklad med 32% kakaohalt 200 g
Mjölkchoklad med en distinkt smak av mjölk och kakao,  

samt med en mild doft av vanilj.

”Lubeca” marsipan 2x200 g
Marsipanråmassa från Lübeck gjort på Valencia medelhavsmandel.

Mörkrött kakaopulver 20–22% 150 g
Mörkrött kakaopulver med kraftig smak och arom, gjort på utvalda 

kakaobönor ur serien Selección.

Ekologiskt rörsocker 500 g
Gyllene ekologiskt rörsocker för alla sötningsbehov.

Hyvlad sötmandel 130 g
Skalad hyvlad mandel från Kalifornien av högsta kvalitet.

Chokladformar för dessert och glass 8 st
Chokladformar i fyra olika modeller. Fyll chokladformarna med 

till exempel glass, mousse, bär och nötter. 

Receptfolder
En inspirationsfolder med recept gjorda på någon av råvarorna.

Bak- och Chokladlådan är en unik sammansatt råvarulåda, full med  
kvalitetsprodukter för bakning och desserter.  

Passa på att beställa till dig själv, släkt och vänner, grannar,  
arbetsplatsen eller till företag.

Samtidigt stödjer du din lokala idrottsförening eller skolklass  
att tjäna pengar till sin verksamhet.  

För varje låda som säljs tjänar klassen eller föreningen 60:- till sitt ändamål.  
Hjälp ungdomarna förverkliga sina drömmar!

Bak- och chokladlådan kostar endast

Inspiration och trevliga recept hittar du i den  
bifogade receptfoldern, som också innehåller information  

om ingredienser och allergiinformation.
      

298:-
(butiksvärdet på  
lådan är ca 450:-)



Läs igenom instruktionerna och bestäm er för en försäljning, utse en kontaktperson  
över 20 år och beställ säljmaterialet som består av en Bak & Chokladlåda,  
(1 originallåda ingår i säljmaterialet), säljblad och beställningssedlar av Femtorp. 

Försäljningen: 
Dela ut materialet och börja sedan att ta upp beställningar hos grannar, släkt och  
vänner, arbetsplatser, företagare osv. Gå igenom med gruppen hur det fungerar  
och bestäm er för ett datum när ni skall samla ihop beställningarna och lämna till  
er kontaktperson. Vi rekommenderar en säljperiod på ca 2–5 veckor.

Tips: 
Bak & Chokladlådan är mycket uppskattad inför julen och vi kan rekommendera  
att ni levererar den innan den första advent till de som beställt.  

Leverans:
När er säljperiod är slut, beställer er kontaktperson de sålda lådorna av Femtorp  
som levererar till en gemensam adress inom två veckor. Ni levererar sedan lådorna  
och tar betalt av beställaren.

Fri frakt: 
Av säljmaterialet och Bak & Chokladlådorna (vid min. 20 lådor) till gemensam  
adress.

Betalning: 
Bak & Chokladlådan kostar 298 kr och för varje såld låda behåller ni 60 kr. 
Ni får en faktura på antalet beställa lådor och betalar oss via bankgiro inom  
20 dagar.

Frågor och mer information: 
Kontakta Femtorp på telefon 040-94 90 00 eller gå in på www.femtorp.se 

Tänk på att om t ex 20 personer säljer 5 Bak & Chokladlådor var tjänar ni  
6000 kr till laget eller föreningen, det skall vara enkelt att förverkliga sina  
drömmar och mål!

Lycka till med försäljningen!

Så här enkelt fungerar 
Bak & Chokladlådan:


