
FJÁRÖFLUN
 

S M A R T  S O C K S  K Y N N I N G



SMART FJÁRAFLANIR

 

Þú færð sokkaskjal
hjá okkur sem þú

getur sérmerkt þínu
félagi

 

Ferð af stað í
fjáröflunina og tekur
saman allar pantanir

 

15. hvers mánaðar
sendir þú okkur fjölda

pantana og greiðir
25%

staðfestingargjald af
pöntunum

 

Við afhendum þær
pantanir 5. næsta

mánaðar og greitt er
þá restin af
pöntuninni

Verð á sokkapar er 930 kr. með vsk.
Algengt er að sokkaparið sé svo selt á 2000 kr. í fjáröflunarskyni



SÉRHANNAÐIR SOKKAR

 

Þú hefur samband við
SMARTSOCKS og við

komum með tillögu að
sokkum sem er svo þróuð

áfram með þér þar til
lokahönnun liggur fyrir

 

3 stærðir eru í boði (36-
39, 39-42 og 43-45) og er
lágmarkspöntun 300 pör
pr stærð. ATH að ekki er

nauðsynlegt að taka allar
stærðir, 300 pör er

lágmark (ein stærð).

 

Afgreiðslutími er ca 6 vikur
frá því að hönnun á

sokkum liggur fyrir. 50%
innborgun í byrjun og 50%

greitt 2 vikum eftir
afhendingu.

 

Verð pr par er 750 + vsk
en einnig er hægt að fá

tilboð frá okkur ef um
mikið magn er að ræða

SMART sokkar fyrir fyrirtæki, stofnanir, félagasamtök, íþróttafélög,
uppákomur eða jafnvel stjórnmálaflokka. Láttu okkur hanna SMART

sokka fyrir þig í þínum litum, stíl og jafnvel með lógói.



ÞÓR KA / HAMRARNIR

"Þór/KA og Hamrarnir ákváðu að selja sokka frá
Smart Socks í fjáröflunarskyni. Þetta gat ekki verið
einfaldara þar sem við fengum allt frá þeim til að

auglýsa og gátum því byrjað að selja samdægurs.
Allir sem keyptu líka súper ánægðir með sokkana

sem þau fengu" 
- Stefán Freyr Jóhannsson

UMSAGNIR
VIÐSKIPTAVINA



NJARÐVÍK

"Við hjá Njarðvík keyptum 300 pör af sérmerktum
sokkum frá Smart Socks og það gekk allt 100%

upp. Gæðin á sokkunum uppá 10, afhendingartími
stóðst og sokkarnir rokseldust" 

- Grétar Hermannsson

UMSAGNIR
VIÐSKIPTAVINA



SÝNISHORN



SÝNISHORN



HAFA
SAMBAND

GUÐMUNDUR MÁR KEITILSSON
Framkvæmdastjóri SMART SOCKS

SÍMANÚMER
+354 6988041

NETFANG
gummi@smartsocks.is

FREKARI
UPPLÝSINGAR
VEITIR


