.
Candles for everyone, everywhere, anytime.

Försäljningsrapport
1. Lansering genomfördes den 11 oktober 2010 och blev en succé direkt! Slutsålt i
samtliga 31 butiker efter ca 3 veckor!
2. Försäljningen har under 2011 ökat med 400%! Endless Candles finns idag i ca 200
butiker!
3. Flertalet repeat orders samt ny kund inom detaljhandeln.
4. Endless Candles har fått många, dagliga mail och telefonsamtal från konsumenter där
man vill köpa fler ljus (då det varit slutsålt) och inte har hittat någon lika bra produkt
hitintills, om ens något liknande. Se gärna de kundutlåtande som vi lagt upp på vår
hemsida längst ner till höger: http://www.endlesscandles.com/index-se.html. Vi har haft
möjligheten att lägga till alla dessa inkommande förfrågningar till vår e-mail-lista så att de
kommer få ett nyhetsbrev när vi har information om när och var Endless Candles kommer
att finnas igen = gratis marknadsföring för er som kund.
5. Endless Candles finns nu även på Facebook: http://www.facebook.com/pages/EndlessCandles/221139334566645
6. Även de butiker vi besökt och den personal som vi talat med har varit mycket positiva.

Leveranstid:
- Beställ innan den 24 juni för leverans innan 1 october.
- Beställ innan den 20 augusti för leverans innan 15 december.
- Vänligen notera repeatorder rabatten på 5 % per container efter 1:a container ordern
om order # 2, 3 osv. är lagd inom 3 månader från den första ordern. (Samma erbjudande
som 2010 även om ni beställer fler än 2 containers.)
Försäljningscykel 2011/2012
Vår och sommar
Vår och sommar
Höst, vinter och jul
Höst, vinter och jul

Modell
“Basic candles in pastels”
“Basic candles in white”
“Basic candles in white”
“Basic candles with Christmas pattern”

Valuta reservation: $ US Dollars.
Leveransvillkor: DDP. Fritt levererat ert centrallager i Sverige.
Betalningsvillkor: 50% vid order, 50% vid leverans.
Med Vänliga Hälsningar,

Innovative Imports

Ulrik Claesson – Claesson AB & Katarina C. Greene – Peace of Mind Marketing
För ytterligare information: http://www.endlesscandles.com, info@endlesscandles.com,
0705-497080

