
. 
Candles for everyone, everywhere, anytime. 

 

Försäljningsrapport våren 2012 
 

Vi går mot ljusare tider – i dubbel bemärkelse!  
 

 
 

1. 2010: Lansering mitten av oktober 2010 – succé!  Slutsålt i samtliga 31 butiker efter ca 3 
veckor! 
 

2. 2011:  Försäljningen mer än 10 dubblades under förra året!  
 

3. 2012: Endless Candles finns idag i ca 550 butiker i Sverige, 86 i Norge samt drygt ett par i 

vardera Danmark, Finland, Åland, Holland och Polen! Nya leveranser för 2012 beräknas 
komma in under i början av maj och fortsätta under hela hösten och vintern. 
 

4. Flertalet repeat orders samt många nya sammarbetspartners inom detaljhandeln under 
2011.  
 

5. NYHET PÅ MARKNADEN NOVEMBER 2011! LYKT/GRAV LJUS samt LJUSSLINGA med 
 mini LED lampor. Se vår katalog för mer information samt bilder nedan. 
 

6. Endless Candles får många, dagliga mail och telefonsamtal från nya branscher, 
konsumenter och butiksägare där man vill köpa fler ljus (då det varit slutsålt) och inte har 
hittat någon lika bra produkt hitintills, om ens något liknande. Se gärna de kundutlåtande 
som vi lagt upp på vår hemsida längst ner till höger: 
http://www.endlesscandles.com/index-se.html.  
 
Vi har haft möjligheten att lägga till alla dessa inkommande förfrågningar till vår e-mail-
lista så att de kommer få ett nyhetsbrev när vi har information om när och var Endless 
Candles kommer att finnas igen, på det sättet stödjer vi er som kunder och hjälper er 
med marknadsföring.  
 

7. Endless Candles har en ny, uppdaterad Facebook sida: 
http://www.facebook.com/endless.candles 
 

 
 
 

http://www.endlesscandles.com/index-se.html
http://www.facebook.com/endless.candles


 
Leveranstid: 

 
 - Beställ innan den 1 maj för leverans innan 15 juli. 

- Beställ innan den 18 maj för leverans innan 31 augusti. 
 

- Vänligen notera repeatorder rabatten på 5 % per container efter 1:a container ordern 
om order # 2, 3 osv. är lagd inom 3 månader från den första ordern. (Samma erbjudande 
som 2011 även om ni beställer fler än 2 containers.) 
 

Förslag på försäljningscykel  2012 Modell 

Året runt “Basic candles in white & pastels” 

Året runt “Lyktljus/Gravljus” 

Året runt “Slinga med mini LED lampor” 

Påsk/Barn “Basic candles with bunny or chicken” 

Höst, vinter och jul “Basic candles with Christmas pattern” 

 

Valuta reservation:  $ US Dollars. 
 
Leveransvillkor: DDP. Fritt levererat till ert centrallager i Sverige. 
 
Betalningsvillkor: 50% vid order, 50% vid leverans. 
 
 
Med Vänliga Hälsningar, 

Innovative Imports 
 
Ulrik Claesson – Claesson AB 
Katarina C. Greene – Peace of Mind Marketing LLC 
 
För ytterligare information: http://www.endlesscandles.com,  info@endlesscandles.com,  

     0705-497080 

 

 
Lyktljus/ Gravljus som tål fukt. 
 

 
Böjbar LED slinga med mini dioder. 

     
Blomster arrangemang, bordsdekoration etc. 
 

http://www.endlesscandles.com/
mailto:info@endlesscandles.com


 


