
Tutustu tähän ryhmänvetäjän ohjeeseen.
 

Ohje sisältää myös vinkit, joiden avulla 
asiakkaamme ovat onnistuneet keräämään 

vähintään 25 tuotetta per myyjä.

Tervetuloa 
ryhmänvetäjäksi!

 

Asiakaspalvelu arkisin klo 9-16
info@herkkutukku.com | puh. 010-387 4870
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Olemme koonneet myös erillisen myyjän ohjeen 
helpottamaan rooliasi ryhmänvetäjänä. 

Näin jokainen voi olla omatoiminen myynnin suhteen. 
Myyjän ohje sisältää myös myyntivinkit, joiden avulla 
jokaisen on mahdollista myydä vähintään 25 tuotetta 

per myyjä.

Toimita myyjän ohje kampanjatunnuksen ja PIN-koodin mukana 
myyjille. Myyjän ohjeen löydät sähköpostistasi. 

Jokainen voi aloittaa myynnin heti jakamalla oman 
verkkokaupan linkin. esim. WhatsAppissa, somessa tai 

sähköpostilla.

Huom! Ryhmänvetäjä ei tarvitse erillisiä myyjätunnuksia.

Yleistä kampanjasta

MYYNNIN ALOITTAMINEN

TOIMITUS JA TUOTTEIDEN JAKAMINEN

Toimitusaika on noin 1-9 arkipäivää. Tarkempia tietoja 
toimituksesta löydät sivulta 8.

 
 Suorittakaa tuotteiden jakaminen ohjeistuksemme mukaan 

(ohjeistus sivulla 9.).
 

Voit tulostaa myyntiraportit Omaherkusta tuotteiden 
jakamisen avuksi. Myös myyjät voivat tehdä tämän itse.

 
 

Jokainen näkee omat tilaukset kirjautumalla Omaherkkuun.
 

Tilauksia voi lisätä, muokata ja poistaa. 
Ryhmänvetäjänä voit seurata myyjien aktiivisuutta. Myös 

myyjät näkevät koko ryhmän myynnin, mutta eivät yksittäisten 
myyjien tilauksia.

 
Sopiva myyntiaika on noin 2-4 viikkoa. Myyntiaikaa voi 
tarvittaessa pidentää kampanjan muokkauksen kautta.

 
Ryhmänvetäjä hallinnoi omia sekä myyjien tunnuksia. Jos 

myyjä on unohtanut salasanan, voit vaihtaa sen Omaherkussa.

MYYNNIN AIKANA

LASKUN MAKSAMINEN

Maksujen kerääminen tapahtuu ryhmäsi toimesta sopimallanne 
tavalla. 

Saat laskun sähköpostiisi, kun olemme lähettäneet 
tilauksenne. Laskutamme vain tuotteiden tukkuhinnan. 

Tuotto jää heti käyttöönne. 

Maksuaikaa laskulla on 14-30 vrk.



Miten jokainen voi myydä 
vähintään 25 tuotetta?

Varainhankinta ei ole rakettitiedettä. Tärkeintä on 
tiedostaa kenelle tuotteita voi myydä, ja mitä keinoja 

heidän tavoittamiseksi on käytössä. Aktiivisuus on 
kaikista tärkein asia.

Lähes aina asiakkaat löytyvät omasta lähipiiristä ja he tukevat 
mielellään, kun siihen annetaan mahdollisuus. Kenenkään ei 
tarvitse lähteä myymään tuotteita tuntemattomille, jos niin ei

halua.

Parhaan tuloksen saatte myynnistä, kun keräätte tilauksia myös 
tuotekuvastojen avulla. 

Ryhmät jotka käyttävät myynnissä sekä 
verkkokauppaa että tuotekuvastoja, tekevät myyntiä 

yli 50 %:a enemmän

1. TEE LISTA POTENTIAALISISTA ASIAKKAISTA
Myyntiä on helpompaa tehdä kun tiedostaa, kenelle kaikille 
tuotteita kannattaa tarjota. Vähintä mitä voi tehdä, on ostaa 
tuotteita itselleen. Miten voi suositella tuotteita, joita ei itse 
ostaisi? Seuraavan myyntikerran tullessa on helpompaa 
suositella.

Omaan kotiin 2 tuotetta

Isovanhemmat 3 tuotetta

Muut sukulaiset perheineen 3 tuotetta

Läheisimmät naapurit 5 tuotetta

Ystävät perheineen 6 tuotetta

Työkaverit perheineen 6 tuotetta

Myynti yhteensä 25 tuotetta

Tässä lista mahdollisista asiakkaista, jotka löytyvät lähes 
jokaiselta. Keskimäärin yksi asiakas ostaa 2-3 tuotetta. Yleensä 
myynti näyttää tältä:

2. HERÄTÄ HUOMIO OSUVALLA VIESTILLÄ
Jos haluat lisätä verkkokauppasi linkin yhteyteen persoonallisen 
viestin, teimme avuksesi valmiit viestipohjat, jotka voit kopioida 
tai muokata oman näköiseksi. Viestipohjat löydät täältä.

3. VIE TUOTEKUVASTO TYÖPAIKALLE
Jätä tuotekuvasto työpaikan taukotilaan muutamaksi päiväksi. 
Pidä pieni myyntipuhe tai kirjoita saateviesti kuvastoon. Tämä 
toimii!

4. TARJOA TUOTTEITA YRITYKSILLE
Lähipiirissäsi on varmasti yrityksiä, jotka tukisivat mielellään. 
Voimme laskuttaa yrityksen puolestanne. Näin yritys saa 
ostoksesta verovähennyksen. Lue ohjeet täältä

5. TEHKÄÄ OMA MARKKINOINTIVIDEO 
Onko ryhmälläsi somevastaava tai muuten aktiivisia somen 
käyttäjiä? Tehkää oma markkinointivideo tai julkaisu 
Facebookiiin, Instagramiin, Snäppiin tai TikTokiin. 

https://herkkutukku.com/viestipohjat-verkkokaupanlinkin-jakoon/


Omaherkun esittely
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MYYNNIN AIKAINEN VALIKKO
(kolme palloa)
Täältä löydät kampanjan aikana 
erittelyn omista tilauksistasi sekä 
voit seurata koko ryhmän 
myynnin edistymistä.

1 VERKKOKAUPPA
Verkkokaupan linkin voi jakaa 
suoraan painikkeista
esim. WhatsAppiin, someen tai 
sähköpostiin.

1
TILAUSTEN KIRJAAMINEN
Tästä voit kirjata 
tuotekuvastoille kerätyt
 tilaukset.

4 PÄÄVALIKKO
Päävalikosta löydät myyntiesitteet sekä linkin Herkkutukun 
tuki-osioon, josta yleistä tietoa varainhankinnasta sekä 
vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tämän valikon kautta voit myös vaihtaa myyjien salasanat.

Kampanjan päättymisen jälkeen omat sekä ryhmäsi 
tilaukset siirtyvät tämän valikon alle. Täältä löydät myös 
tulostettavat raportit.

1
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Verkkokauppa
Ensimmäinen askel myynnin aloittamiseksi on jakaa oman 
verkkokaupan linkki kaikille ystäville, tuttaville, sukulaisille, 
työkavereille ja naapureille. 

Verkkokaupan voi jakaa esimerkiksi Whats Appilla, Facebookissa, 
sähköpostitse tai kopioimalla linkin, ja liittämällä sen minne 
tahansa.

Verkkokaupan linkki on henkilökohtainen ja sen saa käyttöön 
Omaherkun kautta: 

1. Kirjaudu Omaherkkuun: https://herkkutukku.e-myyntityokalu.fi

2. Klikkaa kampanjan ”JAA VERKKOKAUPPA” -painiketta.

MITEN VERKKOKAUPASTA TILATAAN

Verkkokaupasta tilaaminen tapahtuu samoin kuin missä 
tahansa verkkokaupassa, mutta ilman maksua ja toimitusta.

Verkkokauppatilaukset kirjautuvat automaattisesti myyjän sekä 
ryhmän myynniksi Omaherkkuun. Ryhmäsi toimittaa tilauksen 
asiakkaalle ja ottaa maksun sovitulla tavalla.

1. Asiakas lisää haluamansa tuotteet tilaukselle

2. Asiakas siirtyy tilaamaan tuotteet ”TILAA” painikkeesta. 
Tilaus vahvistetaan ”LÄHETÄ” -painikkeesta.

3. Asiakas saa tilausvahvistuksen sähköpostiinsa
(tilausvahvistus saattaa päätyä sähköpostin roskaposti- 
kansioon).

1
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Tilausten lisääminen

A) asiakkaittain
Lisää tilaukselle asiakkaan 
yhteystiedot.
Näin näet myyntiraporteista 
kunkin asiakkaasi tilauksen 
tiedot.

B) kokonaismyynti 
Kirjoita tilaajan nimeksi 
esimerkiksi ” Oma myynti”.

Suosittelemme tätä vaihtoehtoa 
ainoastaan, jo sinulla on 
asiakkaiden tiedot tallessa 
jossain muualla.

Muista tallentaa muutokset 
lopuksi ”TALLENNA” - 
painikkeesta.

Tilausten kirjaaminen  2

2

3

1
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3 Myynnin aikainen valikko

MYYNNIN AIKANA KAIKKI TILAUKSET KIRJAUTUVAT MYYNNIN
AIKAISEEN VALIKKOON (KOLME PALLOA).

VALIKON KAUTTA VOIT...

- tarkastella ja muokata tilauksia
- muokata kampanjaa, esim. päättymispäivän
- seurata ryhmäsi myynnin kertymistä 
- tulostaa raportteja
- tehdä lopputilauksen

TILAUSTEN MUOKKAAMINEN
Voit muokata tilauksia kohdasta 
"Myynnin erittely"

Klikkaa muokattavaa tilausta 
+ merkistä, josta saat 
Muokkaa-painikkeen näkyville.

Muista tallentaa tekemäsi
 muokkaukset.



Myyntiraportit 
lopputilauksen jälkeen

Kun kirjaudut Omaherkkuun lopputilauksen jälkeen, saat 
ilmoituksen: Ei käynnissä olevia kampanjoita.

 
Tiedot myynneistä siirtyvät TILAUKSET-valikkoon, josta voit 

tarvittaessa tulostaa raportteja.
 

Huom! Myös myyjät löytävät tiedot omista asiakkaista 
TILAUKSET -valikon kautta.

Katso video

Kampanjan päättäminen

Kun olet valmis tilaamaan, 
siirry Omaherkun 
kampanjavalikossa kohtaan 
”Tilaa tuotteet”,  ja ilmoita 
toimitus- sekä laskutustiedot.
Jos saamme lähettää 
tilauksenne heti, laita rasti 
ruutuun.

Ennen tilauksen lähettämistä suosittelemme varmistamaan, 
että jokainen on kirjannut kaikki tilaukset Omaherkkuun. 

Tilauksia ei voi lisätä enää tilauksen lähettämisen jälkeen.

Kun tilaus on lähetetty Herkkutukulle, saat tilausvahvistuksen 
sähköpostiisi. Tilausvahvistuksesta löydät ohjeita toimituksen 
vastaanottamiseen sekä koonnin tilauksestanne.
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https://vimeo.com/719567538/b67616a395
https://vimeo.com/719567538/b67616a395


Herkut ja paperit/pesuaineet säilytetään eri varastoissa. 
Tästä johtuen emme voi yhdistää tuotteita samaan 

lähetykseen. 
 

Tuotteiden toimitus 
 

Minimitilauserä
Toimitus on ilmainen kun tilaatte vähintään minimitilauksen 

verran tuotteita. Toimitamme kuitenkin kaiken kokoiset tilaukset, 
mutta lisäämme niihin hinnastomme mukaisen toimitusmaksun.

Herkkumyynti tai lakumyynti 
Minimitilauserä on yhteensä 40 tuotetta. 

Alle 40 tuotteen tilaus = toimitusmaksu 20 € 

Paperit ja pesuaineet:
Minimitilauserä on yhteensä 40 tuotetta 

Alle 40 tuotteen tilaus = toimitusmaksu 40 €

Jos myytte sekä herkkuja että papereita 
yhtäaikaa

Toimituksesta vastaa pääsääntöisesti Posti. Toimitus 
tapahtuu lavoille pakattuna arkisin klo 8-16. välisenä aikana.

Toimituksen kellonaika on riippuvainen rahdin jakelusta 
paikkakunnallasi. Posti lähettää tekstiviestin, kun lähetys on 

lastattu jakeluun. Tilaamme Postilta myös lisäpalveluna 
soiton ennen toimitusta.

 
Jos olet ottamassa toimituksen kotiisi, voit neuvoa kuljettajaa 

jättämään lavan sopivaan paikkaan. Lava on muovitettu. 
Huom! Rahdinkuljettaja ei kanna tuotteita sisälle.

Toimitusaika on noin 1-9 arkipäivää. Pidätämme oikeuden 
muutoksiin.

Toimitusehdot koskevat myös Herkkumyynti + Paperit ja 
pesuaineet yhdistelmäkampanjoita. 

 

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA..

Tutustu toimitusehtoihin

https://herkkutukku.com/toimitusehdot/
https://herkkutukku.com/toimitusehdot/


 

a) vastaako toimitus lähetyslistaa

Lähetyslista on teipattuna kiinni lavassa 
olevaan muoviin.

b) ovatko kaikki tuotteet ehjiä

Joskus kuljetuksessa voi mennä rikki jotain. Jos huomaat tuotteen 
rikkoutumisen vastaanottaessanne toimitusta, kerro siitä 

rahdinkuljettajalle. Muussa tapauksessa rahtiliike ei ole velvollinen 
korvaamaan rikkoutuneita tuotteita.

1.Tarkista saapunut kuorma ennen tuotteiden 
jakamista

Ryhmänvetäjänä olet vastuussa tuotteiden jakamisesta 
myyjille. Näiden ohjeiden avulla myyjien tilausten lajittelu 

sujuu helposti.

Tuotteiden jakaminen 

 Ota yhteyttä asiakaspalveluumme info@herkkutukku.com. 
Mahdolliset reklamaatiot on tehtävä Herkkutukulle 14 vrk:n 

sisällä.

 
Raportin löydät Omaherkun päävalikosta
---> Tilaukset
---> Tilatut kampanjat
---> Myyjien kokonaismyynti

Myynnin päätyttyä myyjät voivat tulostaa 
listan omista asiakkaista Omaherkun 
kampanjavalikosta kohdasta Tilaukset.

3. Herkkutukku lähettää laskun
Lasku toimitetaan sähköpostitse ja siinä on maksuaikaa 14-30 

vrk. Jos et ole saanut laskua viikon kuluessa toimituksesta, 
tarkistathan myös sähköpostisi roskapostikansion.

2.Jaa tuotteet myyjille

Käytä jakamisessa Omaherkun raporttia. 
Näin varmistat, että jokainen saa oikeat tuotteet. 

Mistä näen myyjien tilaukset?
Myynnin päätyttyä näet kaikki tilaukset Omaherkun 
Tilaukset-valikon kautta. Voit myös tulostaa raportin 

tarvittaessa.



Usein kysyttyä

TARVITSEEKO RYHMÄNVETÄJÄ 
MYYJÄTUNNNUKSET?
Ei tarvitse. ryhmänvetäjä hallinnoi 
kampanjaa, kirjaa tilauksia ja 
jakaa verkkokaupan linkin 
samoilla tunnuksilla.

MEILLÄ ON MYYNNISSÄ SEKÄ 
HERKUT ETTÄ PAPERIT. 
TULEVATKO TOIMITUKSET 
SAMAAN AIKAAN?
Toimitukset eivät tule yhtäaikaa, 
koska tuotteet säilytetään eri 
varastoissa.

VOIKO MYYNTIAIKAA JATKAA?
Kyllä voi. Tilauksia voi kirjata, 
kunnes ryhmän vetäjä tekee lo- 
pullisen tilauksen. Huomioi, että 
verkkokaupat sulkeutuvat 
päättymispäivän jälkeen. Siksi 
myyntiaika kannattaa käydä 
muuttamassa kampanjan 
muokkauksen kautta.

UNOHDIN KÄYTTÄJÄTUNNUKSENI
Ryhmän vetäjän käyttäjätunnus 
on sähköpostiosoite, jota käytit 
rekisteröitymisen yhteydessä.

UNOHDIN SALASANANI
Ryhmän vetäjänä voit vaihtaa 
salanasi Omaherkun kirjautumis- 
sivulta ”UNOHDITKO SALASANASI”.

MYYJÄ UNOHTI SALASANAN/ 
KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN
Myyjä itse ei voi vaihtaa 
salasanaa. Ryhmän vetäjänä voit 
tehdä tämän myyjän puolesta. 
Salasanan vaihtaminen onnistuu 
”MYYJÄT” -valikon kautta  ---> 
"vaihda salasana" klikkaamalla 
lukon kuvaa. Käyttäjätunnukset 
löytyvät saman valikon alta.

MITEN MAKSUJEN KERÄÄMINEN 
TAPAHTUU?
Maksujen kerääminen tapahtuu 
ryhmäsi toimesta, sopimallanne 
tavalla. Verkkokauppa toimii 
ainoastaan myyntityökaluna. 
Asiakkaat eivät maksa tuotteita 
verkkokauppaan.

KAMPANJA ON PÄÄTTYNYT JA 
UNOHDIT KIRJATA/MYYJÄ UNOHTI 
KIRJATA TILAUKSEN
Päätettyyn kampanjaan ei voi lisätä 
uusia tilauksia Omaherkun kautta. 
Voit perustaa lisätilaukselle uuden 
kampanjan tai ottaa yhteyttä 
Herkkutukku-yhteyshenkilöösi 
lisätilauksen tekemiseksi.

VOIMMEKO ITSE PÄÄTTÄÄ 
TOIMITUSPÄIVÄN JA KELLONAJAN?
Voitte toivoa toimituspäivän (arkisin). 
Tarkkaa kellonaikaa emme voi 
luvata, koska toimitus on riippuvainen 
rahdin jakeluajasta
paikkakunnallanne. 

ETKÖ LÖYTÄNYT VASTAUSTA 
KYSYMYKSEESI?

 
Verkkosivuillamme on lisää 
vastauksia usein kysyttyihin 

kysymyksiin.

SIIRRY TUKEEN

Tai ota yhteyttä 
asiakaspalvelumme

010-387 4870
info@herkkutukku.com

VOINKO MUOKATA MYYJÄN 
TILAUKSIA?
Voit muokata ja poistaa myyjän 
tilauksen kohdasta ”MYYNNIN 
ERITTELY”.

HALUAN ETTÄ HERKKUTUKKU 
LASKUTTAA YRITYSASIAKKAAN, 
MITEN TOIMIN?
Tarvitsemme tiedot yritysasiakkaista 
tilauksenne yhteydessä: Yrityksen 
virallinen nimi, yhteyshenkilö + 
yhteystiedot ja laskutusosoite. 
Veloitamme laskun lähettämisestä 
yritysasiakkaalta 5 € sis. alv. 

Jos maksu on jo tehty ryhmällesi, 
emme voi laskuttaa yritystä.

https://herkkutukku.com/tuki/
https://herkkutukku.com/tuki/
https://herkkutukku.com/tuki/


MAAN MAISTUVIMMAT VARAINHANKINTAHERKUT

Tsemppiä 
myyntiin!

Asiakaspalvelu arkisin klo 9-16
010-387 4870

info@herkkutukku.com


