Vi ska bygga en värld där vem som helst, när
som helst ska kunna bidra till miljön, utvecklas
& tjäna pengar.
Vi hoppas skapa en möjlighet för alla människor att tjäna pengar på
produkter som dem själva använder och gillar, både för deras egen skull,
för andra och för miljön. Personerna som säljer med oss kallar vi Buddies
och bidrar till att göra vår plats lite bättre. En produkt i taget.

Beställningslista
Säljarens namn:						
Namn/Telefonnummer

Mobilnummer:
5-pack Adult

5-pack Kids

Starter Kit

Stöd oss!

Beställ miljövänliga produkter och
bidra till en bättre värld.

Miljarder tandborstar och tandkrämer
slängs varje år.
Vi vill minska plastavfallet genom att erbjuda hållbara produkter, bjuda in dig
till förändringen och tillsammans göra skillnad.

Vi erbjuder ett modernt sätt för grupper att
tjäna pengar.
För varje förpackning du köper tjänar skolklassen eller idrottsföreningen 50 kronor plus eventuell bonus. Pengarna är
avsedda för gruppens uppsatta mål, ofta en resa, medverkan i något evenemang eller annat gemensamt äventyr.

Summering antal produkter:

Produkterna grupperna säljer finns inte till salu i svenska butiker utan är försiktigt utvalda och förpackade exklusivt för
Budstr. Ditt köp innebär således inte bara ett steg mot rätt riktning utan är även ett mycket viktigt bidrag till en lokal
idrottsförening, skolklass eller annan grupp för att förverkliga sina drömma.

✓Stöd till unga

✓Uppskattade gåvor

✓Mycket goda referenser

✓Miljövänliga varor

✓Modern försäljning

✓Exklusivt och prisvärt

Tack för att du stödjer min klass/lag/förening:

LÄS MER PÅ BUDSTR.SE

Beställ produkter som faktiskt gör skillnad
Bambu 5-Pack Tandborstar
Endast

150:-

per 5-pack

Världens mest sålda av en anledning, nu i 5-pack
för vuxna.

Bambu 5-Pack Tandborstar
Kids
Världens mest sålda av en anledning, nu i 5-pack
för Kids
Originalet som tog världen med storm som rengör
lika bra som en plasttandborste men tillverkat av
vårt favoritmaterial Bambu. Borsten är utrustad
med nylonstrån av högsta kvalitet.

Miljövänliga förpackningar
Vegansk
Godkända av tandläkare
Mer än 50% av vinsten går till säljande grupp

5 tandborstar
Olika färger

Likvärdig produkt
kostar ca 200kr

Endast

Världens mest sålda av en anledning, nu i 5-pack
2.0 för vuxna.

✓
✓
✓
✓

Likvärdig produkt
kostar ca 200kr

Miljövänliga förpackningar
Vegansk
Godkända av tandläkare
Mer än 50% av vinsten går till säljande grupp

5 tandborstar
Olika färger

Likvärdig produkt
kostar ca 200kr

Starter-Kit
Endast

150:-

per 5-pack

Bambu 5-Pack Tandborstar
2.0
Originalet som tog världen med storm som rengör
lika bra som en plasttandborste men tillverkat av
vårt favoritmaterial Bambu. Borsten är utrustad
med nylonstrån av högsta kvalitet.

Miljövänliga förpackningar
Vegansk
Godkända av tandläkare
Mer än 50% av vinsten går till säljande grupp

5 tandborstar
Olika färger

Likvärdig produkt
kostar ca 200kr

✓
✓
✓
✓

150:-

per 5-pack

Världens mest sålda av en anledning, nu i 5-pack
för vuxna. Christmas edition.

✓
✓
✓
✓

Miljövänliga förpackningar
Vegansk
Godkända av tandläkare
Mer än 50% av vinsten går till säljande grupp

5 tandborstar
Olika färger

Endast

Originalet som tog världen med storm som rengör
lika bra som en plasttandborste men tillverkat av
vårt favoritmaterial Bambu. Borsten är utrustad
med nylonstrån av högsta kvalitet.

Originalet som tog världen med storm som rengör
lika bra som en plasttandborste men tillverkat av
vårt favoritmaterial Bambu. Borsten är utrustad
med nylonstrån av högsta kvalitet.

✓
✓
✓
✓

Bambu 5-Pack Tandborstar
Christmas Edition

150:-

per 5-pack

Ultimata kitet för dina tänder
Tycker du det är svårt att byta ut
plastprodukterna? Inga problem. Nu kan du ta ett
enkelt kliv mot hållbarhet med Budstr Starter-kit
som innehåller två växtbaserade tandborstar,
60st tandtrådsbyglar & 50st tandkrämstabletter.

✓ Miljövänliga förpackningar
✓ Vegansk

✓ Godkända av tandläkare
✓ Mer än 50% av vinsten går till säljande grupp

2 tandborstar
60 tabletter, 50
tandtrådsbyglar

Likvärdig produkt
kostar ca 300kr

LÄS MER OM VÅRA PRODUKTER PÅ WWW.BUDSTR.SE

Endast

150:-

per 5-pack

