
Ingredienser

Näringsvärde per 100 gram
Energi 1070Kj/253 kcal
Fett 3,7 g

varav mättat fett 0,41 g
Kolhydrat 48 g

varav sockerarter 3,7 g
Protein 6,9 g
Salt 0,85 g
Innehåller Gluten

Tillagning

Recept och tips
Många föredrar att tillaga en klassisk pizza, men våra bottnar 
lämpar sig även utmärkt till de populära förrätt- och 
efterrättpizzorna. Besök gärna våra sociala medier för mer info.

Föreningspizzan
Tillverkad i Sverige helt utan konserveringsmedel eller tillsatser. 

Vetemjöl, vatten, rapsolja, socker, salt och jäst

Ca 3-5 minuter i minimum 275 grader beroende på ugnstyp.    
Tina botten 10 min i rumstemperatur innan tillagning. Värm ugnen 
inklusive ugnsgaller eller pizzasten i nedre delen av ugnen.



Beställningsformulär

Tack för er beställning!

Namn: Telefonnummer: Antal 4-pack á 100 kr:

Summa antal 4-pack:

Lag:

Kontaktperson/telefon:

Stöd vår förening genom att köpa den goda och lättlagade 
”Föreningspizzan”, ett 4-pack för endast 100 :-.

Lämnas till ansvarig per lag eller föreningen för en total sammanställning.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Hur det går till – försäljning till slutkund

Information

Försäljning

Leverans

Betalning
Vid leverans så betalar slutkunden till medlemmen för sin 
beställning.

Föreningspizzan

Föreningen får information samt demo innan försäljningen startar. 
Tidpunkt för försäljningsperioden och önskad leveransvecka 
bestäms. Föreningspizzan bistår med marknadsmaterial för en 
framgångsrik försäljning (spridning i sociala medier). 

Medlemmarna (försäljningsgruppen) marknadsför och säljer 
produkten till sin bekantskapskrets eller för eget bruk. 
Försäljningen sker genom spridning av budskapet via sociala 
medier, beställningar på arbetsplatser och offentliga inrättningar 
samt dörrknackning i ett specifikt bostadsområde. Vid 
försäljningstillfället meddelas tidpunkt för leverans.

Leverans sker till en bestämd plats där varje medlem mottar sina 
beställningar. Utleverans till slutkund bör ske samma dag, 
alternativ så lagrar medlemmen produkten i sin frys till 
slutkunden kan ta emot.



Sociala medier

Arbetsplatser - offentliga inrättningar

"Knacka dörr"

Lycka till!

Föreningspizzans säljtips!

Alla i försäljningsgruppen lägger ut budskapet (se förslag till text 
i sociala medier) i sina privata kanaler. Ett tips kan vara att även 
lägga ut budskapet i olika grupper eller anslagstavlor för att 
försöka nå ut till så många som möjligt.

Att sälja produkten på arbetsplatser har visat sig vara mycket 
framgångsrikt. Använd formuläret Slutkund - Beställning, berätta 
om produkten på fika -eller lunchraster och be kunden fylla i sin 
beställning. Om möjligt, bjud på pizzaslice till fredagsfikan, 
garanterat uppskattat och kommer ge många nöjda kunder 
framöver.

För att nå ut till en hel målgrupp så kan knacka dörr i 
bostadsområden vara mycket effektivt.



Lag:

Kontaktperson/telefon:

Försäljningsperiod (ange datum) Medverkande lag Summa antal 4-pack 

Summering antal kartonger:

Önskad leveransvecka/dag Leveranstid (kvällstid) 

________________________ __________________________

Leveransadress: Kontaktperson(er) vid utlämning: Telefonnummer:

________________________ __________________________ ____________________

________________________ __________________________ ____________________

Ort och datum: Namn: Signatur:

__________________________ __________________________ ____________________

Genomförd beställning innebär att Föreningspizzans Allmänna Villkor accepteras.

Ta ett foto eller scanna formuläret och skicka till peder@foreningspizzan.se


