Hei
Å drive en idrettsklubb er kostnadskrevende og da er vi alltid på utkikk etter mulige inntektskilder.
Målet er alltid å få inn mest mulig penger, med minst mulig belastning på våre medlemmer.
Klubben har nå inngått en samarbeidsavtale med en spennende ny partner – NorSweet.
Sammen skal vi arrangere «digital dugnad» og samtidig bidra til visjonen – «Et sukkerfritt samfunn».
Hva er en «digital dugnad» og hvordan fungerer dette?
Vi kaller det «digital dugnad» fordi det ikke krever fysisk håndtering av varer eller penger, for
klubben eller våre medlemmer. Alt vi skal gjøre, er å dele en «lenke» (som er unik for vår klubb), med
vårt nettverk. Denne «lenken» leder til NorSweet sin nettbutikk, hvor vi kan kjøpe «smart mat», som
er helt fri for sukker. Alle produktene er enkle å bruke/tilberede og vil bidra til et kosthold med
mindre sukker og balansert næringsinnhold.
Praktisk gjennomføring:
Vi sender nå ut denne e-mailen til alle medlemmer og oppfordrer dere til å «klikke dere inn» og
samtidig dele lenken i ditt eget nettverk (venner, familie, kolleger osv).
Fordi det er salget fra nettbutikken som vil skape inntekter til klubben, er det vårt ønske at flest mulig
klikker seg inn via lenken og se nærmere på hva NorSweet har å tilby. Jo flere vi deler til og oftere de
bruker lenken, jo mer inntekter får klubben og mer kan klubben «gi tilbake» til medlemmene.
Klubben får 10% provisjon av all omsetning/salg som skapes gjennom vår unike lenke. Utbetaling går
direkte fra NorSweet til klubben.
Ingen trenger å gå ut og selge selv, eller hente/levere varer osv. Alt det praktiske tar NorSweet
ansvar for og leverer varene direkte til kundene.
Enkelt – miljøvennlig – innbringende

Vår unike lenke: https://norsweet.com/no/?aff=havornfotball
Hvordan kommunisere dette ut til ditt nettverk?
NorSweet vil bistå med forslag til tekst, bilder og eventuelt filmer, som vil hjelpe med å skape
aktivitet og salg.
Vedlagt denne e-mailen vil du finne forslag til hvordan du kan dele videre i ditt nettverk. Du kan
selvfølgelig gjøre dette slik du vil, men dette er ment som litt tips og råd 😊
Så da skulle alt ligge til rette for en inntektsbringende fremtid!
Lurer du forresten på hvem NorSweet er?
NorSweet utvikler og produserer fremtidens "smart-mat", lokalisert med kontor og fabrikk i
matfylket Rogaland.
Alle NorSweet produkter har null sukker, mye smak og er basert på naturlige råvarer fra korn, frukt
og grønnsaker.
NorSweet har også utviklet et alternativ til sukker, uten sukkerets negative effekt på kroppen. Du kan
bruke det akkurat som normalt sukker i baking, sauser, topping osv. I tillegg kan du velge blant 6
spennende smakstilsatte sukker, som sette en ekstra deilig sødme på ditt neste måltid.

NorSweet er stolt av å ha utviklet en spennende, sukkerfri og næringsrik produktserie, med støtte fra
Innovasjon Norge.
Du kan se mer om NorSweet og hva de kan tilbyr på med å klikke deg inn her
https://norsweet.com/no/?aff=havornfotball
Dette er den samme lenken du skal bruke selv og dele med ditt nettverk.
HUSK å støtte våre samarbeidspartnere – de støtter oss!

