Att bli TOTAL ombud - ”TOTAL Stockist”
Primero TOTAL är ett unikt och heltäckande foderkoncept. Vi säljer TOTAL via TOTALombud,
webshop och direkt från centrallagret i Sverige.
Om du är verksam inom hästbranschen finns idag ett bra alternativ för dig som vill kunna köpa TOTAL
lite förmånligare till dina egna hästar och ha möjligheten att förmedla det vidare utan krav på
försäljningsvolym eller ett eget geografiskt område. Du kanske har inackorderingar, är Equiterapeut,
massör, tränare, ridlärare, beridare, hovslagare eller jobbar med annan hästhälsa och har en önskan
att utöka din inkomst. Marginalerna är inte så stora i foderbranschen, men det ger ett litet bidrag till
din totala verksamhet och kanske ett mer komplett koncept för dig.
Som TOTAL ombud kan du också välja att ha hela Sverige som arbetsfält. Detta ger dig fri tillgång till
att marknadsföra och sälja fodret till dina kontakter runt om i landet. Beställningar till dina nationella
kunder görs genom webshopen, där du beställer, betalar och själv fakturerar kunden.
Denna verksamhet passar dig som delar vår värdegrund och filosofi samt tycker om att förmedla
kunskap och öka medvetenheten om Hästen och hur vi bibehåller den harmonisk, frisk och stark! Vi
vill hjälpa dig med stöd och utbildning om du vill så att du kan coacha din kund genom nutrition och
foderkunskap och genom det engagemanget få lojala kunder även till din andra verksamhet. Att
förmedla Primero TOTAL är en rolig, givande och tacksam uppgift! Inspired Horse Feed satsar på att
sprida detta utmärkta foder och kommer de närmaste åren utveckla bland annat distributionen och
tillverkningsställen.
Följ med oss på denna framgångsresa!
TOTAL Ombud skall ha:
F-skattsedel
Betalningsförmåga
Förvara fodret på ett bra sätt. Du ska kunna ta emot fodret och hålla det torrt, frostfritt, svalt,
dammfritt och skadedjursfritt för bästa kvalitet.

Du får möjlighet till fortbildning, broschyrer/marknadsföringsmaterial, hjälp och stöd, föreläsningar
typ Foderresan, möjlighet att utbilda dig till Fodercoach och mycket mer.

Om du är intresserad av att bli TOTAL ombud kontakta Anna Lidén på anna@eqvital.se eller
mobil +46 (0)706 23 69 29
Vi ser fram emot att höra från dig.
www.eqvital.se

www.shop.eqvital.se

