
   

Ett nytt, hållbart sätt för 
föreningar och skolklasser 
som vill tjäna pengar!

VILL DU BLI 
VÅR VÄN?



VÄN är en ny serie svensktillverkade, skon-

samma och miljöanpassade hygien- och ren-

göringsprodukter som är vänliga mot både 

människor och miljö. Ett medvetet val för 

alla som lever ett aktivt vardagsliv! Produk-

terna säljs via föreningar och skolklasser.

VÄNLIGA MOT MILJÖN

VÄN är alternativet för dig som tycker det är 

viktigt att använda miljöanpassade produkter 

som man mår bra av. All vår tillverkning sker 

hos miljöcertifierade producenter i Sverige 

med noga utvalda, biologiskt nedbrytbara 

ingredienser.

VÄNLIGA MOT MÄNNISKAN

När man tvättar sig ofta blir innehållet i 

produkterna extra viktigt! VÄN är alterna-

tivet för dig som är rädd om kroppen. Våra 

produkter är milda och vårdande och vi 

undviker onödiga tillsatser som till exempel 

färgämnen. Vi har även sökt bättre alternativ 

till sulfater, silikoner, parabener och mineral-

oljor. Våra dofter är diskreta och passar alla i 

familjen, oavsett ålder och kön. Oavsett vad 

du väljer är känslan densamma – rent och 

fräscht med ett mjukt lödder.

VÄNLIGA MOT PLÅNBOKEN

VÄN räcker länge. När man lever ett aktivt 

liv går det lätt åt stora mängder hygienpro-

dukter. Alla våra produkter är koncentrerade 

och räcker länge. Det räcker med en liten 

klick! Eftersom dofterna är neutrala kan pro-

dukterna också användas av alla i familjen 

och du slipper att köpa hem många olika 

varianter.





SORTIMENT

PAKET 1 

Duschpaket med duschkräm, 

schampo och balsam. Mild parfym 

eller oparfymerad.

SPORTPAKET 1

Sportpaket med 2 x sportdusch/

schampo med fräsch sportig parfym 

och doftfri odörslukare.  

SPORTPAKET 2

Sportpaket med sportdusch/

schampo och aluminumfri deo med 

fräsch sportig parfym samt doftfri 

odörslukare.  

PAKET 2

Schampopaket + Deo. Paket med 

schampo, balsam och aluminiumfri 

deo. Mild parfym. 

SPORTPAKET 3

Sportpaket med sportdusch/schampo 

med fräsch sportig parfym, flytande 

sporttvättmedel samt doftfri odör-

slukare. 

PAKET 3

Pumptvål och handkräm. Frisk doft 

av grapefrukt och mandarin.

TVÄTTPAKET 1

Tre flaskor med flytande sport-

tvättmedel i mild parfym.

TILLBEHÖR 1

Paket med fem stycken doftfria 

odörslukare. 

För mer information se hemsidan, www.vansweden.se/produkterna



vä’n adjektiv: mild och vacker.

vän’ substantiv: en person som du känner väl, tycker om och litar på.

Svensktillverkade, skonsamma och miljöcertifierade rengöringsprodukter som 

är biologiskt nedbrytbara. Snälla mot människor och miljö. 

• Miljövänlig

• Hudvänlig

• Dryg och ekonomisk 

• Lättsåld produkt som alla behöver

• Attraktiv design



   

1. TA UPP BESTÄLLNINGAR: Alla i laget, 

klassen eller föreningen tar upp beställningar 

med hjälp av broschyr och beställningsfor-

mulär. Beställningarna sammanställs och ni 

beställer hem önskat antal. När produkterna 

levererats, dela ut till kund och ta betalt.

2. BESTÄLL HEM PAKET OCH SÄLJ 

DIREKT: Beställ önskat antal paket från 

oss (använd vårt beställningsformulär). Vi 

levererar direkt till er och ni kan börja sälja 

så fort ni fått produkterna.

• Ni betalar 150 kr per sålt paket och be  

 håller resterande 50 kr. Betalningsvillkor  

 30 dagar efter leverans.

• Enligt distansköplagen så har slutkunden  

 rätt att ångra köpet.

 Ångrar slutkunden sitt köp så har ni   

 rätt att returnera oöppnade och   

 oskadade förpackningar till oss. Ni står  

 för returfrakten. 

                                                  

VÄN Sweden, Box 177, 551 13  JÖNKÖPING

Tel: +46 (0)734-353682, info@vansweden.se, www.vansweden.se

Så kommer du igång!
• Sätt upp ett mål. Hur mycket pengar vill ni tjäna ihop 

 – och hur många paket motsvarar det?

• Välj ut en ansvarig som håller i försäljningen, exempelvis en förälder 

 eller en ledare. Den ansvariga behöver ha fyllt 18 år och ska sakna 

 betalningsanmärkningar.

VILL DU BLI 
VÅR VÄN?

Följ och gilla oss på sociala medier.

Facebook: VanCCSweden

Instagram: @van_sweden


