När? Var? Hur?
Vi svarar på dina frågor och gör det möjligt

20 %

Just vi som företag och återförsäljare
har valt att i samband med förfrågningar av UF-företag alltid ta ut 20 % i en
förskottsbetalning innan beställningen går vidare till produktion.
Detta för att många UF-företag tyvärr
inte har utarbetat en tillräcklig bra
affärsplan och beställer produkter
som de sedan inte kan betala för. Men
som kompensation ger vi alla UF-företag 20 % rabatt på hela beställningen
när allt är klart.

Kontakta oss
Sun Screen AB
Verkstadsgatan 15
686 30 Sunne
0565-711 611
info@sunscreen.se
www.sunscreen.se
Instagram - sunscreensunne
Facebook - Sun Screen AB
Öppettider
Måndag - onsdag 07.00 - 16.00
Torsdag 07.00 - 17.00
Fredag 07.00 - 15.00
Lunchstängt 12.00 - 13.00

Samarbete med

Formgivning
Emma Nylander och
Andrea Arvidsson GP18

Är du

UF

Företagare?

Det här bör du tänka på

Denna broschyr ger UF-Företag information
om vad som är bra att tänka på vid uppstart i
samband med försäljning av produkter
Vi ger tips och förslag på viktiga delar som
behöver vara klart innan man gör en
produktbeställning.

Börja i tid

Allt tar längre tid än man tror. Räkna alltid
på att processen tar ca 2-3 månader från
början till slut när det gäller att bestämma
produkt tills allt är levererat, betalt och
klart.

Idé. Efterfrågan. Målgrupp

Allt börjar med grundtanken till valet av
UF-företag. Målet, syftet och det önskade
resultatet. Besvara dem i tur och ordning
innan ni börjar med övriga delar.
Har ni redan en befintlig idé på vad ni vill
sälja, bör ni först ta reda på om den produkten efterfrågas på marknaden? Vilken
specifik målgrupp behöver just den här
produkten. Vad kan den målgruppen tänka
sig betala?
Finns det ingen grundidé från start, så
arbetar man utifrån samma princip. Tänk
gärna utanför boxen när det gäller område av produkt. Många UF-företag väljer
försäljning av t ex tröjor. För att sälja en
produkt så bör den produkten vara så unik
eller mer speciell i sig.
Denna punkt är grunden till om företaget
kommer att lyckas eller ej.

Upphovsrätt

Ta reda på om det finns liknande produkter
på marknaden och om något företag äger
rättigheterna kring de produkterna. Detta
är viktigt då de som äger rättigheterna
har rätten att ev söka skadestånd mm,
om produkten påminner eller är likt den
befintliga de äger.

UF Företagets namn
Matcha gärna UF-företagets namn med
målet, syftet och produkten. Alltid lättare
att sälja om företagets namn säger något
om produkten och tvärtom.

Registrera. Bilda företaget

Boka bank etc för att registrera företaget.
Detta kan ta tid och är helt avgörande
för att kunna påbörja ev beställningar av
produkter.

Samarbetspartners

Sök efter tänkbara samarbetspartners. Om
något företag eller annan svarat t ex på er
marknadsundersökning – kontakta dem
och fråga om de vill bli samarbetspartners.
Gör upp ett avtal er emellan på hur detta
ska gå till.
Att hjälpas åt är oerhört viktigt och det gör
i stort sett alla företag idag.

Kvalité på produkten

Idag ligger fokus otroligt mycket på miljö
och hållbarhet vilket är toppenbra på alla
plan. Det finns en uppsjö med bra miljöval
inom de flesta områden och det är även
ett bra säljargument, men räkna med ett
dyrare pris.
Satsa hellre på kvalité och miljöprodukter
än på billiga varor. Det säljer bättre och
man upplevs mer seriös som företagare
och genererar betydligt mindre reklamationer samt klagomål.

Budget

Utifrån vad marknadsundersökningens
svar gett, börjar man med att göra en
uppskattning på vilken typ av kund man
ska rikta in sig på, företag och/eller privatperson. Orsaken till skillnaden är först
och främst momsen som företag har på
sina varor och den är viktig i sammanhanget.
Vidare tittar man på kostnaden som
kunden sagt att den kan tänka sig att
betala för produkten samt den eventuella volymen. Den kostnaden skall täcka
beställningen i sig, produktionen av den,
frakten, momsen och sedan ett påslag
där själva UF-företaget ska kunna tjäna
något på produkten.

Utseende och
beställningen

volymen

på

Kostnaden på de produkter ni önskar är
beroende av lite olika delar. Bland annat
valet av produkt och materialet samt
momsen och volymen av produkten.
Vidare om det ska vara tryck eller brodyr på produkten, hur många färger ska
loggan innehålla etc. Delar av dessa svar
sitter ni på om ni som blivande UF-företagare har gjort förarbetet innan ni kommer hit, på så sätt spar vi tid och får ut
bra produkter som gör att ni lyckas bättre
med er försäljning.

