Så kan en julkalender
öka din försäljning!
Vi hjälper dig att skapa en
adventskalender som väcker
dina kunders intresse och som
boostar din försäljning.

Du får ett prov
innan produkti
on!

Därför blir julkalendern
en succé hos kunderna
Adventskalendrar är ett allt mer vanligt förekommande fenomen i alla
branscher och vi ser dem innehållandes allt från hudvård, leksaker,
godis till drycker och snus. Men det är inte bara dess inbjudande
paketering, spännande färgval och design som gör dem så populära
bland varumärken. Julkalendrar har visat sig öka försäljningen med
hela 15-20% hos brittiska företag, enligt Vogue Business*.

VARFÖR EN JULKALENDER?
Kreativ reklambärare
Skapar engagemang hos din kund – varje dag!
Bra sätt att lansera produktnyheter
Ökar din försäljning

‘‘Skönhetsföretaget
Jo Malone gick från att
producera ett par hundra
julkalendrar 2014 till
tiotusen år 2017’’
VOGUE BUSINESS, 2018

Ont om plats på lagret?
Vi kan förvara dina påsar på vårt lager, beställ hem med 1-3 dagars leveranstid.
Kontaktinformation
hello@avisera.se, 08-506 250 00, Avisera.se

Villkor & leverans: Leveranstid gäller efter godkänt korrektur.
Se våra Allmänna villkor här.

Vi hjälper dig att skapa en
julkalender med 5 steg!
Avisera är ett svenskt förpackningsföretag som sedan 1992 levererat
högkvalitativa påsar, förpackningar och trycksaker till stora svenska
varumärken. Vi skräddarsyr varje förslag utifrån dina önskemål och
ger dig konsultation, inspiration och guidar dig genom hela processen.
Hos oss blir din vision till verklighet.

JULKALENDER 2021 - GÖR DET MÖJLIGT!
1

Ambition: Hur många förväntas vi sälja?

2

Innehåll: Vilka produkter? Hur många luckor?

3

Position: Budget, Premium eller Luxury?

‘‘Le Labo
ökade 90% i
försäljning

(4 st - 12 st - 24 st)

4

Lansering: När behöver vi leverans?

5

Action: Dags att sätta igång! Boka ett digitalt eller
fysiskt möte med Avisera.

med doften Te Noir
hos varuhuset Liberty,
vilket inköparen Emily
Soulsby menar är en
direkteffekt av parfymens medverkan i deras
julkalendern år 2017’’
VOGUE BUSINESS, 2018

SÅ HÄR GÅR DU FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG KALENDER!
BRIEF

MÖTE MED
AVISERA

OFFERT

Ont om plats på lagret?
Vi kan förvara dina påsar på vårt lager, beställ hem med 1-3 dagars leveranstid.
Kontaktinformation
hello@avisera.se, 08-506 250 00, Avisera.se

BESTÄLLNING

PROV

Villkor & leverans: Leveranstid gäller efter godkänt korrektur.
Se våra Allmänna villkor här.

PROV #2

LEVERANS

16-18 VECKOR INKL PROV

Så beställer du!
Hör av dig till din kontaktperson
Maila till offert@avisera.se

VI FIXAR DET HÄR OCKSÅ:

Boka ett digitalt eller fysiskt möte

- Packning av era produkter
- Ytteremballage
- Stötdämpande material
- Designhjälp
- Förpackning för Valentines, Halloween, Black Friday..

Med miljömärkningen ÅterBära på dina
produkter klimatkompenserar vi genom
Digitalt korrektur

Leverans i tid

Lagerhållning

trädplantering & bevarande av skog.

Kundnöjdhet

*Avisera äger ej copyright för alla bilder i denna pdf.
För bild-, textkällor & mer inspiraton, besök avisera.se

Ont om plats på lagret?
Vi kan förvara dina påsar på vårt lager, beställ hem med 1-3 dagars leveranstid.
Kontaktinformation
hello@avisera.se, 08-506 250 00, Avisera.se

Villkor & leverans: Leveranstid gäller efter godkänt korrektur.
Se våra Allmänna villkor här.

Besök våra showroom: S:t Eriksgatan 60, Stockholm & Chalmersgatan 1, Göteborg
Följ oss på Instagram: Följ @byavisera för inspirationsbilder, kundcase och produktnyheter!
Hör av dig: 08- 506 250 00 & 031-50 65 91, hello@avisera.se

Avisera är ett FSC®-certifierat* företag och vi erbjuder FSC-märkta och 100% klimatneutrala förpackningar som standard.
*Fråga gärna om Forest Stewardship Council®-certifierade produkter. Licensnummer: FSC C110916.

