
Her et lite eksempel; 

«Løkka Ballklubb» har 200 medlemmer. Hver og en selger 2 stk abonnement. 

Er dette tidenes  inntjeningsmulighet for 

klubber, lag foreninger osv…? 

Nå lanserer Golden Team as en unik mulighet for din klubb, lag, forening 

e.l. Vi ønsker å gi alle muligheten til gjentakende inntekt ved å selge Golden Throat 
halspastill som et abonnement til sluttbruker. 

Et abonnement består av 4 pakker Golden Throat Halspastill som blir sendt ut annenhver mnd. 
rett hjem i postkassa. For kun kr 170,- inkl. frakt og omkostninger eller kr.2,80 pr dag vil 
abonnentene bidra med gjentakende inntekt til deres klubb/foreningskasse.  

Så mye som kr 20,- pr solgte abonnement går tilbake til deres arbeid hver mnd. og vil bli 
etterbetalt så lenge abonnenten er aktiv.  

Dere får tildelt et Sponsor I.D nr. som man enkelt registrerer på våre nettsider under fanen 

«Klubber, lag og foreninger».  
 

 

 

 

 

 

Navn Antall medl. Solgte ab. Fortjeneste mnd Fortjeneste år 

«Løkka Ballklubb» 200 400 Kr. 8.000,- Kr. 96.000,- 

 

 

Det som er spennende med dette konseptet er at denne inntekten på kr 96.000,- vil være 

gjentakende år etter år så lenge abonnenten er aktiv. Dette regnestykket er basert på 2 salg pr 

medlem. Selger man flere, er regnestykket enkelt. 

Hver og en «selger» blir utstyrt med en informasjonsbrosjyre samt vareprøver. Alle varer til 

sluttbruker blir sendt ut fra vårt lager. Ingen som behøver å slite rundt med tunge sekker av den 

ene eller andre sorten. 

Ta kontakt med oss på mail eller ring for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe dere 

med en bedre inntjening og gjentakende inntekt i årene som kommer. Om det skal være nye 

drakter til laget, nye musikkinstrumenter til korpset ditt eller annet som krever en 

dugnadsinnsats.  

 
Med dugnadshilsen: 

For Golden team AS/ 

 

 
Sverre Solvei 

post@goldenteam.no 

Tlf 45 83 00 96 
 

✔ Forfriskende 
✔ God smak 
✔ Beskytter halsen 

✔ Kjøler 

Golden Throat halspastill kan anvendes ved alle 
typer av halsbesvær og har ingen bivirkninger. 
Halstabletten inneholder ingen unødige 
tilsetninger, kun høykvalitets urter og frukter.
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