BESAFE
turvaksesi
tarjoaa LIONS

CHARITY SUPPORT
Charity Support perustettiin toimimaan tukkuportaalina
Lions-klubeille eri puolilla maailmaa. Toiminta-ajatuksena
on tarjota klubeille mahdollisuus Lions-kuluttajatuotteiden
myyntiin, jossa LCI saa royalty-osuuden ja klubit varoja
hyväntekeväisyystyöhönsä. Samalla Lions-toiminta saa
ilmaista markkinointia niin ystäväpiireissä kuin laajemmin
koko yhteisössä.
Charity Support on solminut lisenssisopimuksen LCI:n
kanssa useista eri tuoteryhmistä ja toivomme
lähitulevaisuudessa pystyvämme tarjoamaan laajan
valikoiman erilaisia tuotteita, jotka soveltuvat myyntiin eri
klubeille eri maihin.
Ensimmäisenä tuotteena on uudenlainen, vesipohjainen
käsihuuhde, joka on hellävarainen niin käyttäjälle kuin
ympäristölle.

BESAFE -TUOTTEET
• Koska BESAFE on vesipohjainen, luonnollinen liuos, se
paitsi suojaa viruksilta ja bakteereilta myös hoitaa ihoa,
toisin kuin monet alkoholipohjaiset ja klooriheksidiiniä
sisältävät käsihuuhteet.
• BESAFE -tuotteemme ovat ympäristöystävällisiä ja pH-

arvoltaan neutraaleja, ne eivät aiheuta allergisia reaktioita
ja hoitavat lisäksi käsien ihoa.
• Tuotteemme on rekisteröity EU:n biosidiasetuksen artikla
95 mukaiseen luetteloon hyväksytyistä desinfiointiaineista.
Tuotteille on olemassa käyttöturvallisuustiedote ja
hypokloorihapokkeen teho bakteereihin, viruksiin, sieniin
ja muihin haitallisiin eliöihin on osoitettu ulkopuolisten
tutkimuslaitosten testeissä ja tutkimusraporteissa.

HISTORIA JA NYKYTILANNE
• Hypokloorihapoke keksittiin Ranskassa jo vuonna 1789. Sitä
käytettiin pitkään ennen kaikkea haavojen huuhteluun sen
viruksia ja bakteereja tuhoavien ominaisuuksien ansiosta.
• Sittemmin hypokloorihapokkeen on todettu tappavan
kaikentyyppisiä bakteereita, viruksia ja sieniä, esimerkkeinä
salmonella, E. coli, pernarutto sekä kaikki aikaisemmat
koronaviruksen variantit.
• BESAFE on nyt myös saanut Ruotsin valtion
eläinlääketieteellisen laitoksen SVA:n sertifikaatin, joka
osoittaa tuotteen eliminoivan Covid-19-tautia aiheuttavan
SARS-CoV-2-viruksen.
• Lions Club International on myöntänyt Charity Supportille
lisenssin tarjota klubeille mahdollisuutta myydä Lions
BESAFE -käsihuuhdetta näiden omilla alueilla kerätäkseen
varoja hyväntekeväisyystyöhön.

HYPOKLOORIHAPOKE
• BESAFE on desinfiointiaine, jonka vaikuttavana aineena
on hypokloorihapoke.
• Hypokloorihapoketta saadaan patentoiduilla veden
elektrolyysimenetelmällä.
• Hypokloorihapoketta käytetään desinfiointiaineena sekä
vedenpuhdistukseen useilla eri aloilla. Sitä hyödynnetään
mm. koulujen, sairaaloiden, hammaslääkärien, hotellien,
kylpylöiden, laivojen, maatalouden ja kalanviljelylaitosten
vedenpuhdistuksessa sekä sairaaloiden ja
hammaslääkärien käyttämien välineiden ja tilojen
steriloinnissa.
• BESAFE -käsihuuhdetuotteet valmistetaan Ruotsissa.

BESAFE -TUOTESARJA
KÄSIHUUHDE
• Tuotteesta on saatavana 20 ml ja 100 ml kokoiset
suihkepullot.
• Lähiaikoina valikoimaan tulee myös suurempia pulloja.

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET
• Saatavana pian myös kasvomaskit, suojavisiirit,
puhdistusliinat, pintojen puhdistusaine ym.

MIKSI VALITA BESAFE?
• TULEVAISUUS - BESAFE on tulevaisuuden käsihuuhde.
Koska hypokloorihapoke suojaa käsiä yhtä hyvin tai
paremmin kuin alkoholipohjaiset tuotteet, huolehdit
helposti omasta, perheenjäsentesi ja läheistesi
käsihygieniasta ja turvallisuudesta.
• YMPÄRISTÖ - BESAFE on täysin luonnollinen tuote ja
siten myös hellävarainen ympäristölle, sillä tuotteesta ei
jää kemikaaleja ihmisen elimistöön eikä jätevesiin.
• TERVEYS - Valitsemalla hellävaraisen BESAFE käsihuuhteen et altista itseäsi muillekaan
haittavaikutuksille tai allergioille, joita erilaiset kemikaalit
saattavat aiheuttaa joko välittömästi tai pidemmällä
aikavälillä.

Kuinka paljon voi Lions-klubi voi ansaita
myymällä BESAFE tuotteita?
Esimerkki:
-Klubissa on 40 jäsentä.
-Jokainen jäsen myy 10 kpl käsihuuhdepulloja perheelleen ja ystävilleen (8 €/pullo).

-Tuotto klubille: n. 4 € x 10 pulloa/jäsen x 40 hlöä = 1600 €.
Jos tuotteita myydään joka kuussa (esim. 9 kk ajan), voi tuotto olla yli 14 400 €!
Mikäli asiakkaiksi saadaan yrityksiä ja yhdistyksiä, voi klubin
hyväntekeväisyystyöhön kertyä merkittäviä summia.

Aloitamme tarjoamalla myyntiin seuraavat kolme
pakettia:
PAKETTI 1. ”100ML”
SISÄLTÖ:
65 kpl BeSafe à 100 ml – kustannus 65 x 4€ = 260€
Suositeltu myyntihinta: 8€ = 520€
VOITTO KLUBILLE = 260 €

PAKETTI 2. ”20ML”

SISÄLTÖ:
100 kpl BeSafe à 20 ml – kustannus 100 x 1,5€ = 150€
Suositeltu myyntihinta: 3€ = 300€
VOITTO KLUBILLE = 150€

PAKETTI 3. ”MIX”

SISÄLTÖ:
50 kpl BeSafe à 20 ml – kustannus: 100 x 1,5€ = 75€
Suositeltu myyntihinta: 3€ = 150€

48 kpl BeSafe à 100 ml – kustannus: 48 x 4€ = 192€
Suositeltu myyntihinta: 8€ = 384€
Kustannus yhteensä 267€
Myynti yhteensä 534€
VOITTO KLUBILLE = 267€

BESAFE LANSEERAUSTARJOUS POHJOISMAISSA!
Tuotteiden lanseerauksen kunniaksi tarjoamme 50 ensimmäiselle myynnin aloittavalle klubille
ILMAISEN TOIMITUKSEN ja 14 PÄIVÄN MAKSUAJAN ensimmäiselle tilaukselle. Verkkokauppamme
aukeaa lähiaikoina osoitteessa www.lions.ax. Siihen asti voit tehdä tilauksen sähköpostilla
osoitteeseen order@lions.ax. Tilauksen yhteydessä tulee antaa seuraavat tiedot:
Klubin nimi:
Klubin kansainvälinen numero:
Tilaajan nimi:
Osoite:
Paikkakunta ja postinumero:
Maa:
Tilattava paketti/paketit (nro):
Pyrimme toimittamaan tilauksen viikon sisällä tilauksesta.
Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse info@lions.ax.
Onnea myyntiin!

BESAFE FAQ!
Tässä muutamia yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä tuotteistamme:
1. Voiko pulloja täyttää uudelleen?
Kyllä, sekä 20 ml että 100 ml pullot ovat uudelleen täytettäviä. Asiakkaalle kannattaa siis myydä yksi
100 ml pullo sekä muutamia 20 ml pulloja, jolloin isommasta pullosta on helppo täyttää pieniä
pulloja pidettäväksi mukana esimerkiksi autossa, veneessä, käsilaukussa, takin taskussa jne.
Vähitellen myyntiin tulee myös isompia pullokokoja.

2. Klubin alkaessa maksaa toimituskuluja puolet hinnasta ei mene hyväntekeväisyyteen, vai kuinka?
Meillä ei ole oikeutta kertoa, mikä LCI:n royalty-osuus hinnasta on, mutta 50 % menee joka
tapauksessa hyväntekeväisyyteen toimituskuluista huolimatta. Muussa tapauksessa
klubi voi korottaa tuotteen myyntihintaa hieman.
3. Mikä on seuraava lanseerattava tuote?
Tällä hetkellä meillä ei ole tietoa, mikä seuraava tuote tulee olemaan, mutta kevään
aikana valikoimaan tulevat Lions-hajuvedet, BIO-shampoot, -hoitoaineet ja
-suihkutuotteet sekä paljon muuta. Verkkosivulta www.lions.ax voit tilata uutiskirjeemme,
niin pysyt ajan tasalla uusista tuotteista.

Toivomme pitkäikäistä ja onnistunutta
yhteistyötä klubien kanssa.
Muistetaan turvavälit, käytetään
BESAFE -käsihuuhdetta ja
pidetään huolta läheisistämme!
Charity Support Oy Ab

Yhteyshenkilö: PDG Björn Hägerstrand
Puhelin: +358 (0)457 3135313
Sähköposti: bjorn@lions.ax
Kotisivu: www.lions.ax
BESAFE on pohjoismainen tuote, joka valmistetaan Ruotsissa,
valmistuttajana suomalainen osakeyhtiö.

