
tackar för ditt 
stöd! 

Vi i

Populära företagsgåvor
Du som köper in julgåvor till ett företag 
har nu ett perfekt tillfälle att ordna årets 
julklappar. Er beställning gör även att 
gruppen som säljer kommer ett stort steg 
närmare sina mål. Läs mer på baksidan!

Starka garantier
Motsvarar inte varorna dina förväntningar 
skyddas du av vår nöjd-kund-garanti: 

   Vill du inte ta emot beställda varor har  
   försäljaren full returrätt.
   Pengarna tillbaka i upp till 60 dagar. 

tulpankungen.se • 08-744 06 00 • info@tulpankungen.se

Glada minnen för livet
En skolresa eller cup är ofta ett äventyr man 
minns resten av livet, som både utvecklar 
deltagarna och skapar gemenskap. Tack för 
att du gör detta möjligt.

Julblommor
Njut av vackra

& härliga delikatesser!



4-pack Hyacinter 75 kr

Två vita, en blå, en rosa. Mild doft. 
Odlade av Alverbäcks blommor, 
Ekerö.

Dörrkrans
Lokalt tillverkad av färska, handbundna råvaror. Korta 
lagringstider gör att du kan njuta av en fantastiskt fräsch 
dörrkrans under lång tid. Placeras utomhus. 

160 kr Julgrupp 200 kr

Hållbara växter (kalanchoe, murgröna och elwoodii) gör 
att du kan njuta i månader av denna vackra och moderna 
julgrupp. 

Saffran 1,5g
“Det röda guldet” har producerats i över 100 år av Antonio 
Sotos, ett spanskt familjeföretag. De hela saffranstrådarna 
garanterar äktheten och bevarar smaken. Krossa gärna med lite 
salt eller socker i en mortel innan tillagning! 

100 kr

Saffranstrådarna är hand-
plockade pistiller från en 
krokusblomma. Bara i din 
burk ligger trådar från ca 
300 blommor!

Visste du att?

Buxbom, nobilis 
och satinband. 

Ø ca 30 cm.



Julgodis ca  50g 200 kr

Amaryllis Röd 85 kr
Randig 95 kr

Vit 95 kr
Den kraftiga löken, som ger två stänglar, är planterad i en 13 cm 
kruka av plast. Odlas i Mälardalen av Alverbäcks Blommor. 
Levereras knoppig, blommar efter ca 2-3 veckor.

Tjäna enkelt

22.569:-
Tjäna enkelt  

18.229:-

Tjäna enkelt

22.569:-Garanti:
Två stänglar

Tjäna enkelt

22.569:-
Tjäna enkelt  

18.229:-

Tjäna enkelt

22.569:-Innehåller nötter, alkohol, mjölk, 
sojabönor, gluten. Se tulpankungen.se 
för fullständig innehållsförteckning. 

Traditionellt handtillverkat svenskt julgodis (ca 400g) 
och exklusiva belgiska praliner (ca 350g). 

Innehåll: Ca 15 brända mandlar, 15 bitar marmelad, 
10 bitar fudge, 20 praliner.

sdfsf



350 krStor adventskasse
En klassiker och storsäljare sedan starten 2001. Skapa äkta 
julstämning hemma inför advent, till rätt pris.

Spara ca 50 kr!

Innehåll: 
- Röd amaryllis
- Vit amaryllis
- Tre hyacinter (blå, vit, rosa)
- Dörrkrans

Liten adventskasse
Det allra viktigaste för att skapa rätt julstämning i ditt hem. 

250 kr

Innehåll: 
- Dörrkrans
- Röd amaryllis
- Två hyacinter (blå & vit)

Spara ca 35 kr!

Lyxlåda 450 kr
Spara ca 100 kr!

En exklusiv presentförpackning, färdig att ge bort som företagsgåva eller till 
någon annan som är värd det där lilla extra. Till exempel du själv!

Dubbelblommande, 
extra kraftig lök

Tjäna enkelt

22.569:-
Tjäna enkelt  

18.229:-

Tjäna enkelt

22.569:-Lyx-
amaryllis

Innehåll: 
- Julgodis 750g
- Lyxamaryllis
- Julgrupp



Namn, adress, telefon/e-post

Julgrupp Lyxlåda

450:- Summa

Summera totalt antal produkter här:

Platsen slut? Logga in på tulpankungen.se och skriv ut fler blad!

Dörrkrans

160:-

Beställningar Saffran
1,5g

Julgodis
Ca 750g

200:-
Liten
250:-

Stor
350:-

När du sålt för 2500 kr får du en biobiljett. Är du framme än?

11

100:-
Röd Randig Vit
85:- 95:-95:-

5000 kr = 2 biljetter, 7500 = 3 biljetter osv.

4-pack
Hyacinter

75:-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

200:-

Amaryllis Adventskasse



Viktig info & inloggningsuppgifter

Tulpankungen AB, Geometrivägen 3-7, 141 75 KUNGENS KURVA
08 - 744 06 00 • info@tulpankungen.se • www.tulpankungen.se

Lycka till önskar vi på

På dina sidor på tulpankungen.se lägger du in din aktuella försäljning, helst en gång i 
veckan under hela er säljperiod. På så sätt håller ni koll på hur ni ligger till som grupp 
och kan se till att ni inte missar er bonus på 1.000 kr (vid 30.000 kr försäljning). Du 
kan ändra i din order hur många gånger som helst, det är alltid den senast inlagda 
beställningen som levereras.

Blommor och godsaker är perfekta gåvor till anställda och kunder. Företag som vill ha 
kvitto/faktura registrerar enkelt in detta på tulpankungen.se senast fyra dagar innan 
leverans. Företaget ska alltså inte betala kontant till dig som säljer. Förtjänsten är lika 
hög som vanligt.  
• Fri faktura direkt till företaget vid köp över 1000 kr (annars 29kr + moms) 
• Fri frakt direkt till företaget vid köp över 5000 kr (annars 375kr + moms)
• Alltid fri frakt om försäljaren lämnar ut blommorna till företaget. 

Perfekta företagsgåvor

Din inloggning gör jobbet enkelt

Fått in en sen beställning?
Logga in och testa om din order 

fortfarande är öppen. I så fall är det 
bara att lägga in det nya antalet. 

Har din order fått statusen “låst” är 
det tyvärr för sent.

Du har väl inte glömt att gilla oss på Facebook och att följa oss på Instagram? 
Passa även på att dela årets säljblad och få in några extra beställningar!


