Tjäna pengar till er förening genom att sälja CAFÉGO kaffe!

Tjäna pengar till din klass eller förening genom att sälja kaffe!
Erbjudande 1: Sälj 3 kaffepaket malet kaffe för 150 kronor.
Erbjudande 2: Sälj 3 kaffepåsar hela bönor för 180 kr.
Varje gång ni säljer 3 paket av antingen malet kaffe eller hela bönor så tjänar ni 35 kronor.

Malet kaffe
Köper ni en kvartspall tjänar ni: 2 520 SEK
Köper ni en halvpall tjänar ni: 5 040 SEK
Köper ni en helpall tjänar ni: 10 080 SEK

Hela bönor
Köper ni en kvartspall tjänar ni: 2 100 SEK
Köper ni en halvpall tjänar ni: 4 200 SEK
Köper ni en helpall tjänar ni: 5 845 SEK

Allt inklusive moms, ingen bindningstid.

CAFÉGO är ett mörkrostat kaffe med lång och elegant eftersmak, skapat av våra
passionerade kaffeexperter i sin strävan efter den perfekta koppen kaffe. Vi
mörkrostar vårt kaffe för att få fram den fylliga eftersmaken, därför använder vi
bara bönor av högsta kvalité som tål att mörkrostas. Dessutom odlas vårt kaffe
på hög höjd – minst 50 % av bönorna är alltid från plantagers om ligger på över
1200 meters höjd. Där får bönorna mogna långsamt och kan utveckla sin unika
smakkaraktär. Kaffet är även UTZ – certifierat vilket står för ett helhetstänk
som skapar ett långsiktigt hållbart jordbruk med minskad miljöpåverkan och
högre levnadsstandard för kaffeodlaren.

Vi erbjuder direktleverans av kaffet till er skola, föreningslokal eller till avtalad plats. Inköp av
färre paket än helpall, halvpall och kvartspall går självklart också bra.
Vid försäljningen ingår även informationsfoldrar och papperspåsar.
Gå gärna in på www.sofierokafferosteri.se eller följ oss på Facebook:
Sofiero Kafferosteri AB
Malet Kaffe
Kvartspall: 18 brickor á 12 kaffepaket
Halvpall: 36 brickor á 12 kaffepaket
Helpall: 72 brickor á 12 kaffepaket

Hela bönor
Kvartspall: 18 kartonger á 10 kaffepåsar
Halvpall: 36 kartonger á 10 kaffepåsar
Helpall: 50 kartonger á 10 kaffepåsar

Sofiero Kafferosteri AB
Järnvägsgatan 11
252 24 Helsingborg
042-400 60 30
www.sofierokafferosteri.se

