
Klisternamnlappar.se är ett unikt koncept där föreningen/laget tjänar pengar på att sälja klisternamnlappar. 
Eftersom det är en produkt som alla föräldrar har nytta av är den otroligt enkel att sälja och dessutom med 

minimal insats från föreningen och laget. Försäljningen sker via värdebevis samt vår webbshop. 

Vid frågor kontakta mig på 0735357777  
eller info@klisternamnlappar.se 

Med vänliga hälsningar 
Mikael Bergström, Klisternamnlappar.se 

Designverktyget
I webbshoppen finns designverktyget för klisternamn- 
lapparna. I designverktyget skriver slutkonsumenten  

namn, telefonnummer och väljer föreningens  
logotyp eller annan figur. 

När designen är klar, betalar kunden med koden på värde-
beviset, betalkort eller Klarna. Sedan skickas produkten  

direkt hem till kunden. 
 

Se exempel vi gjort för Västerås Innebandy:  
klisternamnlappar.se/vib

Produkten
Personliga självhäftande klisternamnlappar för kläder, skor 
och leksaker. Klistras enkelt fast på de flesta underlag och  

tål 60 graders tvätt, torktumlare och diskmaskin. Inget  
strykjärn behövs. 

 

Totalt 151 stycken 

72 st. små (15 x 6,5 mm) 

70 st. medium (30 x 13 mm)  

9 st. stora (60 x 26 mm) 

Välj mellan flera 
olika motiv.
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Värdebevis
Värdebeviset säljs för 200 kr och 100 kr behåller ni i  

föreningen/laget. På värdebeviset finns en QR kod samt 
en länk till vår hemsida där slutkonsumenten designar och 

beställer sina personliga klisternamnlappar. Värdebeviset har 
en unik kod som används för att checka ut i kassan.  

 
För föreningen är det ett lika enkelt flöde som att sälja  
Bingolotter, efter försäljningen är jobbet klart och man  
behöver till exempel inte distribuera ut produkterna.  

Vi skickar klisternamnlapparna direkt till slutkonsument.

Webbshop
Ett komplement till värdebevisen är att slutkonsumenten 

betalar direkt i webbshopen istället för att använda  
värdebeviset. Det är alltså fullt möjligt att skicka ut länken 

direkt till medlemmarna och be dem sprida länken.  
 

All försäljning som kommer in på detta sätt fakturerar  
föreningen oss 80 kr + moms för varje såld produkt.  

Vi designar webbshoppen åt er och lägger in  
föreningens logga. 



Varför ska vi sälja klisternamnlappar?  
Stärk lagkassan
Klisternamnlappar ger en hög avkastning på 100 kr per värdebevis.  Räkneexempel: ett lag 
med 25 barn som säljer fyra värdebevis var genererar en vinst på totalt 10 000 kr till laget/
föreningen. Självklart får man sälja fler om man så önskar.

Mindre borttappat
Att märka barnens ägodelar med Klisternamnlappar underlättar inte bara för den enskilda 
familjen utan även för lagledare och föreningen som får färre prylar i högen för borttappat. 
Klisternamnlappar gör extra stor nytta på cuper och bortamatcher då det underlättar för både 
barn och arrangörer.
 
Lättsålda 
Klisternamnlappar är lättsålda och de flesta föräldrar köper till sina egna barn och kan lätt sälja fler 
till vänner och kollegor på jobbet..

Ingen risk
Klisternamnlappar som inte blir sålda lämnas tillbaka till oss och räknas av vid avstämningen. 

Hur går det till?   
1. Föreningen beställer värdebevisen från Klisternamnlappar.se och delar sedan ut dem till 
varje lag. Vi rekommenderar 4 stycken värdebevis per barn. Föräldrarna behåller oftast 1–3 
exemplar till sina egna barn och säljer resterande till andra föräldrar eller via beställningslista 
man lägger ut på tex jobbet. Tar värdebevisen slut kan man fylla på med fler.

2. Man kan även sprida länken till webbshopen och på så sätt få in extra försäljning utöver 
värdebevisen. 
 

3. Efter en försäljningsperiod på ca 3–4 veckor redovisas försäljningen. Ej sålda värdebevis skickas 
tillbaka till klisternamnlappar.se och räknas av. På detta sätt är det riskfritt för föreningen. Ni betalar 
bara för det ni har sålt samt i efterskott.

Vi vill stärka svenska idrottsföreningar
Vår förhoppning är att stärka svensk idrott genom att erbjuda en produkt av hög 
kvalitet som har betydande mervärde för både föreningar och dess medlemmar. 
Att hjälpa sitt lag med försäljning bidrar även till att barnet får utveckla sin 
förmåga att ta ansvar, en nyttig erfarenhet att bära med sig i livet. 


