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Aloita vaikka heti
Evelace on kotimainen yritys, ja itsenäiset jälleenmyyjämme ovat palvel
leet tyytyväisiä asiakkaita ja myyneet alusasuja koko perheelle jo vuodesta 
1995 alkaen. Tule mukaan suomalaiseen kotimyyntitoimintaan ja toteuta 
unelmasi Evelace yrittäjänä muodin maailmassa. Me koulutamme sinut 
alusasujen ammattilaiseksi.

Evelace Oy tarjoaa käyttöösi valmiin toimintakonseptin ja monipuolisen 
perusmyyntimalliston. Mallistomme kattaa korkealaatuiset naisten, mies
ten ja lasten alusasut sekä aluspukeutumiseen liittyvät oheistuotteet.

Et tarvitse aikaisempaa kokemusta alusasujen myyntityöstä – me koulu
tamme sinut asiantuntijaksi ja ylläpidämme ammattitaitoasi säännöllisillä 
valtakunnallisilla koulutuksilla. Opit tuntemaan mallistomme salaisuudet 
sekä sen mahdollisuudet ratkaista asiakkaan tarpeet. Henkilökohtaisen alus
asujen pukeutumispalvelun tuloksena ovat tyytyväinen asiakas sekä sinä, 
myyntityössäsi menestyvä Evelace jälleenmyyjä.

Sinä itse päätät, toimitko päätoimisena yrittäjänä vai onko alusasujen
myynti sinulle sivutoiminen lisäansio. Evelace työ on joustavaa: suunnit
tele itsellesi sopiva työaikataulu ja ansaitse tarvittava tulotasosi omilla 
ehdoillasi.

Voit itse päättää paikan ja työaikasi. Rakenna monista palvelumuodoista 
sopiva yhdistelmä omalle työllesi. Evelace palvelumuotoja ovat kotiesittely, 

työpaikkaesittely, henkilökohtainen asiakaspalvelukäynti, 
kotiputiikki, messu ja tapahtumamyynti sekä suoramyynti 
esimerkiksi someviestinnän avulla.

Päätä omat ansiosi
Myös työmäärän voit itse päättää. Mitä enemmän myyt, 
sitä korkeamman myyntikatteen saat. Evelace jälleenmyy
jänä katteesi on kotimyynnin parhaimmistoa; 26 %  44 %. 
Palkitsemme platinaohjelman myyjämme vielä monilla 
hyödyllisillä eduilla kuten prioritypakkaus; tukkutilauksesi 
toimitus samana päivänä.

Jälleenmyyjänämme sinulla on kuusi ostotasoa: pe
rustasosta platina superplus tasoon saakka. Voit omalla 
myynnillä ja rekrytoimalla uusia Evelace myyjiä hypätä niin 
korkealle ostotasolle kuin tavoittelet. Turvaamme myynti

katteesi siten, että voit kuitenkin liukua vain yhden ostota
son alaspäin.

Käytössäsi on aina tukun tukipalvelut, kuten myös jälleen
myyjien oma sähköinen tilausjärjestelmä sekä onlinekäsi
kirja Extranet, josta löydät niin uusimmat uutiset, tuotetie
touden, työohjeistuksen kuin myös koko Evelace yhteisön 
oman keskustelukanavan. Evelace yrittäjänä olet osa moti
voituneiden ja toisiaan tukevien jälleenmyyjien joukkoa.

Tule infotilaisuuteemme tutustumaan meihin, mallis
toomme ja jälleenmyyntitoimintaan. Esittelemme sinulle 
infossa toimintamme yksityiskohtaisesti ja saat kirjallisesti 
tietoa katelaskelmia myöten.

Tervetuloa Evelace alusasujen maailmaan! Ota meihin 
yhteyttä ja tutustu tulevaan bisnekseesi.

ALOITA UUSI  
URA HYVINVOINNIN  

JA MUODIN  
MAAILMASSA 

Tarjoamme sinulle  
monipuolisen ja innostavan 
asiakaspalvelutyön korkea- 

laatuisten alusasujen  
parissa

Perustaso Hopeataso Kultataso Platinataso

Jälleenmyyjän ostotasot:

Evelace Oy
Haaransuonkuja 8

90240 Oulu

puh 0400 688 688
myynti@evelace.fi
www.evelace.fi/rekry
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