
ONLINE SALG
STYRK DIN INDTÆGTSKILDE MED

CBP HAR LØSNINGEN TIL DIG!



Kundeservice +45 7642 4242 · CBPbageri.dk

INGREDIENSER 
NONFOOD 
BAGERILØSNINGER

VORES PASSION, DIN SUCCES

Det behøver ikke være en stor beslutning at få en webshop. Hos 
CBP tilbyder vi dig en webshop, der er integreret i Premium Pro, 
hvor du i forvejen gemmer alle dine opskrifter. Og vi hjælper dig 
hele vejen igennem opsætningen.

Sådan kommer du hurtigt i gang
1.  Udvælg få produkter til din webshop. Vi anbefaler, at du starter 

ud med 3-4 typer rundstykker, 2-3 typer wienerbrød/kringle 
samt dine bedst sælgende anledningskager. 

2.   Tag et foto af hvert produkt.

3.  Udfyld de vigtigste informationer om bageriet på web-
shoppen. Dvs. adresse, åbningstider, logo, forsidebillede  
og kontaktinfo.

4.  Opret dine produkter med følgende informa tioner i Premium 
Pro:  En kort tekst, et foto samt en pris.

Din webshop er nu klar til brug!

Alle ovenstående udgifter betales direkte til CBP. Priserne er gældende pr. CVR-nr. Alle priser er eksklusiv moms.

Prisen for at tilkøbe CBP Premium Pro webshop modul

CBP gør det let at få din egen webshop

Opstartslicens
 Dækker opsætning, integration og ”kom godt i gang” 
vejledning.

Marketing startspakke til ét butiksudsalg samt tele marke-
ting til 50 virksomheder. Ekstra startpakker og emner til 
telemarketing kan tilkøbes – fx ved flere butiksudsalg.

Betales ved opstart (engangsbetaling).

Salgsprovision
på 5% af omsætning på shoppen ekskl. moms, dog 
minimum kr. 400,- pr. md. Betalingen dækker drift,  
hotline service og bidrager til vedligeholdelse og udvikling 
af shoppen.

Betales bagud hver måned.

kr. 6000,- 5 %  Dog minimum kr. 400,- pr. md.

køb ONLINE
Find os på xxxxxx.mitbageri.dk

Dit logo

marketing startpakke UB:
• Plakat til gadeskilt 50x70 cm, 2 stk.
• A4 butiksskilt, 1 stk.
• Flyer, 300 stk.
• Vinduesklæb, 2 stk.
• Hyldevipper, 5 stk.
• Poseklæb, 200 stk.

køb ONLINE
Bestil brød og kager online på vores webshop 

Find os på mitbageri.dk

Dit logo

Vi tilbyder bestilling af brød og kager  
online på vores webshop.

Find os på MITbageri.dk

køb dine 
brød & kager 

online

Dit logo

køb ONLINE
Find os på 

xxxxxx.mitbageri.dk

og du får  ...
• Telemarketing-bureau ringer til 50 ud-

valgte virksomheder i dit område
• Hjælp til korrekt indstilling af din Face-

book- og Googlekonto (for at styrke dit 
salg og øge synligheden online)


