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Sälj julgranar och 

julkransar! 
 

Ett superenkelt och roligt sätt att tjäna pengar 

till klasskassan eller laget! 

 

mm.m..  



Nelson Julgranar, Magasinsv.9, 163 43 Spånga. Telefon: 08-36 94 13, www.nelonjulgranar.se 

 

 

 

 

 

             Enkelt att sälja: 

 

✓ Är ni 30 elever i klassen eller i laget 

behöver ni bara sälja 1 gran var för  

350 kr, så har ni tjänat c:a 5.000 kr. 

✓ Ni har också möjlighet att samtidigt sälja 

julkransar och tjäna mer. 

✓ Längre bak i foldern ser ni hur mycket ni 

kan tjäna. 

✓ Vi levererar i god tid innan jul till en 

valfri plats inom Stockholmsområdet.  

Utanför Storstockholm, måste vi ta en 

fraktkostnad 

 

  

            Gör så här: 

 

✓ Sänd ett mejl till 

ekonomi@nelsonjulgranar.se och anmäl att 

ni vill sälja julgranar och/eller julkransar,  

✓ Vi lägger upp er som kund.  

✓ Bekräftelse skickas med kundnummer. (ej 

bindande) 

✓ Därefter är det bara att börja sälja och ta 

betalt av er kund. 

✓ Beställningen ska skickas till oss senast den 

30 november via mejl till: 

order@nelsonjulgranar.se 

✓ En orderbekräftelse skickas till er 

(bindande) 

✓ Vi levererar granarna till överenskommen 

plats och tid, senast den 15 december. 

 

 

 

  

Skolklass / Lag:  

Sälj 30 julgranar och ni har redan tjänat c:a 5.000 kr 

Samtliga granar är av 

bästa kvalitét 

Gå gärna in på vår hemsida: www.nelsonjulgranar.se 

 

mailto:order@nelsonjulgranar.se
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Rödgran 

Klassisk gran med varmgrön och 

korta fina barr. 

Vattna varje dag så håller den 

längre. 

 Kungsgran 

Julganarnas Rolls Royce.. 

Håller längre, barrar sparsamt. 

Långa silverfärgade barr. 

                 Julkrans att hänga på dörren 

                    

Julkrans Nobilis 

Håller längre, barrar 

sparsamt. Frisk doft 

 Julkrans Enris 

Klassisk krans av enris, 

varmgrön och korta fina barr 

 

  

Våra kvalitetsgranar odlas i Danmark 

Kravmärkt -fråga 

Våra leverantörer ser till att i minsta möjliga mån använda sig av gödsel och kemiska medel,  

men om det är en helt ekologiskt odlad gran du är på jakt efter så har Vi inget i vårt utbud i 

nuläget. Men för den som vill vara miljövänlig så är ju återvinningen av granen minst lika 

viktig och därför ser Vi varje år till att en stor del våra granar samlas in och flisas upp för att 

sedan gå till energiåtervinning. 

 

Fakta  

  om        

granar 

 
Granarna 

levereras utan 

julpynt. 

Vi har rätten 

att ändra 

utseende på 

dekorationen. 
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Rödgran 1,75-2,4 m Antal Pris Summa 

Rödgran inköpskostnad minst 30 183 5.490 

 Försäljningsexempel rödgran 30 350 10.500 

Ni gör vinst på:   5.010 

    

 Antal Pris Summa 
Rödgran inköpskostnad minst 25 195 4.875 

Försäljningsexempel rödgran 25 350 8.750 

Ni gör vinst på:   3.875 

    

 Antal Pris Summa 

Rödgran inköpskostnad minst 20 215 4.300 

Försäljningsexempel rödgran 20 350 7.000 

Ni gör vinst på:   2.700 

    

 

Kungsgran 1,75-2,4 m Antal Pris Summa 

Kungsgran inköpskostnad minst 30 380 11.400 

Försäljningsexempel kungsgran 30 600 18.000 

Ni gör vinst på:   6.600 

    

 Antal Pris Summa 
Rödgran inköpskostnad minst 25 412 10.300 

Försäljningsexempel kungsgran 25 600 15.000 

Ni gör vinst på:   4.700 

    

 Antal Pris Summa 

Kungsgran inköpskostnad minst 20 435 8.700 

Försäljningsexempel kungsgran 20 600 12.000 

Ni gör vinst på:   3.300 

    

OBS!  

Exempel, om ni beställer 25 st granar totalt av båda sorterna (tex. 15 st rödgranar 

och 10 kungsgranar): Då betalar ni det pristet som gäller för 25 st granar i båda 

prisklasserna. (Billigare inköpspris om ni köper fler.) 

Julkransar Nobilis Antal Pris Summa 

Julkrans Nobilis med band & rosett 20 180 3.600 

Försäljningsexempel   245 4.900 

Ni gör vinst på:   1.300 

    
Julkrans Enris Antal Pris Summa 
Julkrans Enris med band & rosett 20 180 3.600 

Försäljningsexempel  20 245 4.900 

Ni gör vinst på:   1.300 

  

Hur mycket kan ni tjäna? 

Se nedan listan. 
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Kontaktperson: 

       

Telefon kontaktperson: 

       

Faktureringsadress:  

      

Förening/Skola:  

      

Leveransadress:  

      

Önskemål om  leverans datum: 

      

Mejl order:  

      

Mejl faktura: 

       

 

När ni beställer ett totalantal av tex 25 granar, så räknar ni på det priset som gäller för 25 granar 

i båda prisklasserna! 

Rödgran Antal Pris per styck Summa 
                   

Kungsgran Antal Pris per styck Summa 

                   

Julkrans Nobilis Antal Pris per styck Summa 

                   

Julkrans Enris Antal Pris per styck Summa 
                   

 

Gör så här: 

Om ni beställer julkransar väljer ni först hur ni vill ha dom levererade. 

Leverans med granarna                Avhämtas på Magasinsvägen 9, Spånga  

Posta ovan beställning senast den 30 November eller gå in via vår hemsida www.nelsonjulgranar.se 

eller mejla in beställningsformuläret till order@nelsonjulgranar.se (bindande) 

Ni får en orderbekräftelse med tid och plats där granarna skall levereras, leverans sker 

senast den 15 december till överenskommen plats. 

Betalning ska ske senast den 19 December: 

Bg791-3700 alt. Pg 435 87 70-8 

Fri leverans av julgranar i Stockholm, utanför StorStockholm tillkommer en leveransavgift. 

  

Beställningsformulär 

Fyll i formuläret nedan: 

Har du frågor eller vill beställa större partier, ring 08-36 94 13. 

http://www.nelsonjulgranar.se/
mailto:order@nelsonjulgranar.se
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Här nedan skriver du upp dina kunder:     

 

Namn:________________________________________  

 

Namn kund: Rödgram Kungsgran Krans 

Nobilis 

Krans 

Enris 

Summa 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Summa:      

 

Klipp av och lämna in till din kontaktperson. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Här skriver du antal som du sålt och lämnar till din kontaktperson 

Säljare: Antal Rödgran Antal Kungsgran 

   

 

Säljare: Antal Nobiliskrans Antal Enriskrans 

   

  

Säljarens Beställningsformulär 
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    Produktblad              

         

Rödgran    350 kr 
Klassisk gran med varmgrön och 

korta fina barr.Vattna varje dag så 

håller den längre. 
OBS! Granen levereras utan julpynt. 

 
Kungsgran   600 kr 
Julganarnas Rolls Royce.. 

Håller längre, barrar sparsamt.  

Långa silverfärgade barr. Dricker 

mycket vatten i början,  
OBS! Granen levereras utan julpynt. 

 

                                                      

            Julkrans Enris             Julkrans Nobilis 

            Klassisk krans av enris, varmgrön            Håller länge, barrar sparsamt. 

            och med korta fina barr                                   Frisk doft 

 

Skötselråd gran:  

❖ Vi rekommenderar att du följer våra skötselråd för att uppnå maximal livslängd på granen. 

❖ Såga ny snittyta på stammen (kapa bort cirka 1-2 cm). Såga eller klyv ett kors i stammen. 

❖ Ställ granen direkt i vatten, detta är viktigt, gör annars om steg 1. 

❖ Granen kan vara känslig för stora temperaturskillnader, slussa in den via kallförråd eller dylikt. 

❖ Var noggrann med vattningen så att granen ej torkar ut. 

❖ Vattna 2-3 ggr/dag under dag 1 till dag 3 och sedan 1-2 ggr/dag från dag 3 och framåt. 

❖ Återlämna granen på lämplig insamlingsplats för återvinning. 

 

 

Pris med 

band och 

rosett 

245 kr 
 

Vi har rätten att 

ändra utseende på 

dekorationen. 

Granarna levereras 

utan julpynt. 

 


