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Guldfe

LÄS MER OCH ANMÄL ER PÅ WWW.GULDFEMMAN.SE

ENKELT, ROLIGT OCH LÖNSAMT
Guldfemman är ett nytt och roligt sätt att tjäna pengar till föreningen samtidigt som ni skapar intresse runt seniorlaget. Utan kostnader får ni en hemsida hos oss, proffsigt säljmaterial och möjlighet att ansöka om ett prisbord värt 3 000 kr. Hundratals föreningar
över hela Sverige i fyra olika sporter medverkar i Guldfemman.
Varmt välkomna att anmäla ert hockeylag till kommande säsong!

VAD ÄR GULDFEMMAN?
Guldfemman är en tävling som låter era medlemmar och supportrar agera coacher för
sina alldeles egna drömlag. Man tävlar genom att betala 160 kr för fem valfria spelare
ur seniortruppen. Dessa spelare utgör en guldfemma.
Tävlingen går ut på att få så många poäng som möjligt. Hur många poäng varje guldfemma får beror på hur bra spelarna presterar under säsongen. Poäng plockas t.ex.
när spelarna gör mål, assist eller blir matchens lirare.
Coacherna uppdateras via mejl efter varje match om ställningen och har under säsongen möjlighet att göra spelarbyten. På hemsidan finns all statistik man behöver för
att göra förbättringar i sin uppställning.
Den coach i er klubb som har flest poäng efter säsongen vinner tävlingen och kanske
får äran att åka på en upplevelseresa från Nickes.Com.
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a SKAPAR INTRESSE
a GENERÖS FÖRTJÄNST
a INGA FASTA KOSTNADER

SÅ FUNKAR GULDFEMMAN:
– 3 ENKLA STEG
1. ANPASSA
Välj färger, ladda upp ert klubbmärke och komplettera
med egna priser om ni vill. Lägg in alla era spelare med
namn, position, bild och en prislapp på 20 kr, 30 kr eller
40 kr. Hemsidan är enkel och har fått fina vitsord. Supporten är personlig och snabb.

2. SÄLJ
Vi trycker sedan snygga broschyrer till er. Dela ut säljmaterialet i gruppen och börja försäljningen. Det går att
tävla både kontant och på hemsidan. Det kostar 160 kr
att tävla och ni får närmare hälften. Säljer ni 150 st. har
ni över 10 000 kr i ren förtjänst.

3. TÄVLA
Nu börjar säsongen och tävlingen! Efter matcherna uppdaterar vi systemet med matchpoängen - om ni inte vill
göra det själva. Era tävlande coacher får mejl och kan
följa sina femmor. Vi ger er chansen att ansöka om ett
ett åtråvärt förstapris värt 3 000 kr från Nickes.Com.

ALLT DETTA INGÅR I GULDFEMMAN:
Vi strävar efter att ge er så många sköna mervärden som
möjligt utöver intäkterna. Utan kostnad får ni t.ex. en hemsida hos oss, proffsiga broschyrer med era spelare, samt
möjlighet att ansöka om ett lockande prisbord värt 3 000 kr.

a EGEN HEMSIDA HOS OSS

Här sköter ni tävlingen och följer ställningen. Ni får en enkel adress i
stil med guldfemman.se/er-klubb.

a PROFFSIGT TRYCKT SÄLJMATERIAL

Ni får broschyrer utan kostnad där era spelare presenteras, samt
snygga affischer att använda runt klubben.

a HIMMELRIKE FÖR STATISTIKNÖRDAR

På er hemsida finns topplistor, formkurvor och statistik över både
spelare och guldfemmor.

a ...SUPPORT, RABATTER, SÄLJPREMIER MED MERA
"ENKELT ATT SKÖTA"
"VÄRLDSKLASS"
"EN FULLTRÄFF"

VILL NI HA ETT eget PRISBORD värt
VÄRT 3 000 KR?

SPORT
SHOPPING

KONSERT OCH MUSIKAL
Vi ger varje förening chansen att ansöka om ett förstapris i form av ett presentkort på 3 000 kr hos Nickes.Com som erbjuder sport- och konsertresor i
hela världen. Se en toppmatch i fotboll, upplev ett Formel 1-lopp LIVE eller
kombinera flera sporter i New York. Din resdröm är Nickes.Com:s passion!

"DET BLEV EN JÄTTESNACKIS"

IFK BERGA, 7 000 KR
Förutom innebandy finns vi för fotboll, hockey och bandy. Vi har
hundratals aktiva lag över hela Sverige och tusentals tävlande
coacher. Så här säger Patrik Rydasp i IFK Berga om första året
med Guldfemman:
”Det har blivit en riktig snackis runt laget i år. Alla pratar poäng och det
är kul att kunna följa all statistik med t.ex. varningar, popularitet, mål
och assist. Guldfemman ger samhörighet i klubben och våra ungdomar
får en extra sporre att kämpa uppåt. En riktig vinnare!”

SÅ HÄR MYCKET TJÄNAR NI
Det kostar 160 kr att tävla. Ni har mellan 55 kr och 75 kr i vinst per
guldfemma beroende på hur många femmor ni säljer. Det går att
köpa sin femma kontant av era säljare eller via vår hemsida. Ni får
även provision på spelarbyten under året.

ANTAL OCH ER VINST
50 ST

100 ST

3 500:-

7 500:-

150 ST

200 ST

250 ST

11 000:- 16 000:- 20 000:JÄMFÖRELSE PROVISION

GULDFEMMAN
NEWBODY

47 PROCENT
25 PROCENT

DELIKATESSKUNGEN

38 PROCENT

Maximal förtjänst i procent (maj 2014)

OM VÅRA SÄLJMÅL
Vi har satt upp tre olika säljmål: För att göra ”break
even” behöver ni sälja 30 st, för att få er fulla provision
är det 50 st. som gäller - och när ni säljer 100 st. får ni
ännu bättre provision per såld femma. Mer om våra säljmål kan du läsa på hemsidan.

