
Salgskampagne
med Bambusa®

Kvalitet, holdbarhed, resultat.



Historien
 

Håvard Gundersen, grundlagde Bambusa i 2016. Hans idé var 
at hjælpe hans datter og hendes Cheerleadingklub, men 

opdagede at det var et pletskud. Et koncept andre klubber 
kunne bruge for at tjene penge til klubkassen.

¨
Det var da hans datter bad Håvard om hjælp, klubben havde 

brug for at styrke deres økonomi. Gennem sin erfaring, 
netværk og ikke mindst kærlighed til materialet bambus skabte 

produktet Bambusa ankelstrømper. 

I 14 dage havde Cheerleadingklubben modtaget bestillinger, da 
Håvard modtag ordren blev han overrasket; 5000 pakker sokker 

var i bestilling.

‘’Det er i detaljerne, at vi gør den store forskel.
Vi lægger vores lidenskab i hver tanke og hver tråd’’



Miljøvenlige bambus strømper af 
højeste kvalitet og komfort

Alle har brug for strømper, men mange går rundt med svedige, 
grimme fødder. Bambus ankelstrømper og klassiske strømper er 
skabt, så du kan opleve behagelige fødder - hver dag.



Familiepakken indeholder:

1 pk. sorte ankel strømper (7 par/pk.)
1 pk. hvide ankel strømper (7 par/pk.)
3 pk. sorte klassike strømper (5 par/pk.)
1 stk brochure med produktinformation.

Ankel strømper unisex & one-size str. 36-44
Klassisk strømper unisex & one-size str. 38-45

      

Bambusa strømper med miljø 
og glæde i alle led.



Bambusa ankelsokker, sort og hvid 7 par
Unisex & one-size 36-44

70% bambusviscose, 18% spandex
12% nylon

Udsalgspris til jeres kunder: 150,-/pk

Bambusa klassisk strømper, sort 5 par
Unisex & one-size 38-45

70% bambusviscose, 18% spandex
12% nylon

Udsalgspris til jeres kunder: 150,-/pk



Vaskeanvisning

For at skabe ekstra lang holdbarhed 
anbefaler vi, at du vasker strømperne ved 
40 grader og hænger dem op, i stedet for 
tørretumbler.

Skyllemiddel er ikke nødvendig. 



Kvalitetsgaranti

Nogle gange opstår der fejl på kvaliteten, selvom 
hver strømpe vi producerer, gennemgår en 
kvalitetskontrol. Vores kvalitetsgaranti er der for 
at give vores kunder den bedste service, når der 
opdages fejl.

Fejl på strømpen?
Bed kunden om at udfylde vores 
reklamationsformular på hjemmesiden.
Derefter vil vi sikre at kunden modtager nye 
Bambusa strømper indenfor 2-3 dage.

https://bambusa.dk/klage/


