
Varför sälja Restaurangchansen Sverige? 

Er förtjänst är 120kr/sålt häfte/appkod 

Försäljningspriset är 240 kr. 
Säljer Ni ex. 300 häften/koder st blir således 
förtjänsten: 300 x 120 = 36.000 kr.

Nyhet! Nu har vi även kuponger med nöjen

• Inget risktagande
• Full returrätt på ej redovisade häften
• Ingen förskottsbetalning
• Ni väljer det antal ni vill sälja

HÄR KOMMER EN MÖJLIGHET!
För skolklasser, klubbar, organisationer m.m att förstärka ekonomin.

Bli återförsäljare för Restaurangchansen Sverige.
Det mest uppskattade mat- & shoppinghäftet på marknaden idag! 
Komplettera försäljningen med skrapkoder till vår app och tjäna ännu mer!

För mer information och intresseanmälan ring: 08-592 504 14.
Ni kan även anmäla intresse på www.restaurangchansen.se. 
På webben finns även nedladdningsbart material och information om våra produkter.

Erbjudandena i Umeå är: 
Restauranger 2 för 1 och 
butiker/företag/nöjen upp till 50% rabatt.

Häftets totala förmånsvärde är 30.882 kr,
Samt alla rabatterbjudanden från 
shoppingdelen & nöjesdelen.

Gäller 1 februari 2018 - 31 januari 2019.

Varje aktiv spelare i Ersmarks IK blir ålagd att sälja 2st Restaurangchansen 
a’ 260:-/st. Max 4 st RC per familj. T. ex har man 3 barn i EIK så blir det max 
4st RC. Det yngsta/dom yngsta  barnet/barnen går fri.

Så här funkar det:
• Under vecka 5, 28/1 samt 29/1 hämtas häften/appar av lagrepresentant 
hos oss på kansliet mellan 17:00-21:00
• Onsdag den 30/1 skickas en faktura till respektive spelare på 560:- 
• Vill ni inom laget sälja flera och stärka lagkassan så får ni 130:- för varje 
såld RC. Meddela i så fall kansliet hur många extra ni vill ha till ert lag.

För frågor & funderingar skicka e-post till: kansliet@eik.se

Här kommer vår möjlighet att förstärka 
vår Klubbekonomi inför 2019.
Pengarna används för:
• Bussresor
• Cupavgifter
• Material såsom; bollar, västar, tröjor, koner osv.
• Underhåll utrustning, grönytor, klubbhus m.m
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