
 

Norgesbriketten er et kvalitetsprodukt
som selges av idrettslag, skoleklasser,
russ og korps over hele landet. Gjennom
salg av våre populære og miljøvennlige
tennbriketter kan dere finansiere turer,
begivenheter og utstyr med minimal
innsats. Dugnad med Norgesbriketten gir
en unik mulighet til å tjene penger, og er
både enkelt, lønnsomt og risikofritt.

Dugnad med fantastiske
opptenningsbriketter 



Om produktet

Innkjøpspris: 100 kr
Anbefalt utsalgspris: 200 kr 
Fortjeneste: 100 kr

Hver eske inneholder 320 stk.
miljøvennlige tennbriketter av
presset sagspon og vegetabilsk
voks. De tenner på null komma niks
og har en lang brennetid på rundt 8
minutter. Ikke minst er de luktfrie,
enkle i bruk og tørker ikke ut. 
 



Om tennbrikettene
Tennbriketter av presset sagspon og
vegetabilsk voks
Miljøvennlig og CO2-nøytralt produkt
Sertifisert av Forest Stewardship
Council (FSC)
Kun produsert av naturlige og
fornybare råvarer
Tenner på null komma niks, gjør
opptenningen til en lek
Lang brennetid på rundt 8 minutter
Tørker ikke ut, ubegrenset holdbarhet
Avgir ingen farlige avgasser
Luktfrie og enkle i bruk



Gode grunner til å velge oss 

Lang betalingsfrist
Vi tilbyr 30 dagers betalingsfrist til
alle dugnadsgrupper. Dere betaler
absolutt ingenting på forhånd.

Returrett
Dere kan fritt levere tilbake uåpnede
varer innen 30 dager fra mottak. Alt
dere betaler er returporto.

Best fortjeneste
Det er med Norgesbriketten dere tjener
mest på dugnad med tennbriketter.
Sammenlign oss gjerne med andre.

Enkel dugnad
Dere bestemmer helt selv hvilket kvantum
som skal selges. I tillegg er eskene med
tennbriketter enkle å frakte med seg. 

Enestående kvalitet
Vi mener selv at vi har verdens beste
tennbriketter. Men ikke ta oss på ordet
– be om en gratis vareprøve og se selv!

Rask levering 
Leveringstiden er som regel kun 2-5
virkedager fra vi mottar bestilling.
Varene sendes ut fra lageret vårt i Oslo. 



Fornøyde dugnadsgrupper
Norge rundt

«Idrettslaget hadde nettopp vår andre
dugnad med Norgesbriketten. Bra
service og tilbakemeldingene fra
kundene har vært veldig gode. Flott
med muligheten til å returnere usolgte
esker, men vi har faktisk bestilt for lite
begge gangene. Vi kommer tilbake.
Rett og slett et kjempebra opplegg!
Dugnad med dere kan trygt anbefales
til andre foreninger også.»
 
-Pernille Aune, Placebo Håndball



I Norge fyres det både ute og inne gjennom
hele året, hvilket gjør våre tennbriketter til et
meget ettertraktet dugnadsprodukt. De er
lettsolgte og noe alle har bruk for.
Tennbriketter er ideelle for å fyre opp peis, bål
og ovn. Dessuten kan de med fordel anvendes
på utegrillen – da går opptenningen raskere, og
ikke minst unngår man lukten av tennvæske.
 
For dugnadsansvarlig er prosjektet enkelt å
organisere. Eskene er verken store, tunge eller
uhåndterlige, slik at de er lette å frakte med
seg. Dere trenger altså ikke lastebil og
deltakerne kan i stor grad utføre prosjektet selv.
En annen klar fordel er at dugnaden kan gjentas
flere ganger i året, da de dere selger til trenger
påfyll etter hvert som tennbrikettene brukes
opp. Fornøyde kunder kommer alltid tilbake!

Hvorfor selge
tennbriketter



Kontakt oss
www.norgesbriketten.no

post@norgesbriketten.no

Telefon: 957 80 000

Org nr: 922 198 586 MVA


