
HUR “DROPSHIPPING” FUNGERAR



HÅLLBARA YOGA & LIVSSTILSPRODUKTER FÖR EN 
BÄTTRE FRAMTID

På Samarali handlar vi om att göra spännande sportprodukter med 
miljön i åtanke. 

Vi använder vår kundåterkoppling (det är din feedback!) För att 
aktivt förändra och utveckla våra produkter, och påminner oss 

ständigt om att vi inte bara gör det för oss själva utan också för den 
planet vi lever på. 

Detta är vad vi strävar efter att uppnå med Samarali – att arbeta 
tillsammans med dig, våra kunder, för att skapa de produkter du 

älskar, bry oss om framtiden vi delar!

OM 
SAMARALI
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HUR “DROPSHIPPING” 
FUNGERAR

Dropshipping är ett av de enklaste och snabbaste sätten att snabbt inleda
partnerskapet. Därutöver är det ett perfekt sätt att testa dina kunders
efterfrågan på vissa produkter som du vill ha i din butik.

Så här kan vi inleda vårt partnerskap grundat på dropshipping-modellen:

• Fyll i formuläret under Dropshipping så att vi har kännedom om dig 
och ditt företag.

• Efter att du skickar in formuläret kommer vi att kontakta dig inom 2 
dagar med en uppföljning.

• Nästa steg är att komma överens om de produkter du vill lista på din 
webbplats. När vi har kommit överens kommer vi att tillhandahålla dig 
allt nödvändigt material och bilderna för din webbplats.
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HUR “DROPSHIPPING” 
FUNGERAR

• Så snart våra produkter publiceras på din webbplats och din kund
köper produkten, bör du informera oss om beställningsinformationen
och ge oss fraktsedeln. Vi kan även diskutera hur du vill att vi skickar
produkten till din kund och andra detaljer.

• Beroende på när (under dagen) vi får beställningen från dig, skickar vi 
produkten till din kund samma eller nästa dag.

• Samtidigt förbereder vi fakturan för betalning och drar av din marginal. 
Vi kan även komma överens om att skicka fakturan till dig månadsvis
grundat på den ackumulerade försäljningen du har på våra produkter
den senaste månaden.

• Om dina kunder visar sig ha en efterfrågan på våra produkter, råder vi 
dig att köpa lager till grossistpriser för att dra nytta av en större
marginal.
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• Du kan erbjuda utmärkta produkter till dina
kunder direkt från din butik utan att du behöver
göra några investeringar i förväg;

• Dropshipping är ett perfekt sätt att testa
kundernas efterfrågan på specifika produkter;

• Du kan utöka din produktportfölj ytterligare utan
att göra investeringar i förväg (mycket
riskobenäget)

Genom att erbjuda dig alternativet med dropshipping 
hoppas vi kunna bygga ett långvarigt partnerskap 
grundat på integritet och förtroende!
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samaraliyoga

www.samarali.eu

info@samarali.eu 

T:0616745765

Låt oss veta om 
duhar några frågor

http://www.samarali.eu/

