
Salgskampagne
Med Bambusa® 



Historien

Bambusa blev grundlagt en aften i maj 2016, da Håvard Gundersens datter kom hjem og 

fortalte at hendes cheerleadingklub havde brug for at styrke økonomien i klubben. De 

manglede en god måde at tjene penge til klubben, og ønskede forslag til mulige løsninger. 

Håvard kom så på ideen om at tilbyde ankelstrømper af bambusviscose - et materiale, der 

giver en fantastisk kvalitetsfølelse. Han gik på arbejde og lancerede de første Bam-

busa-sokker blot et par måneder senere.

Cheerleadingklubben havde stor succes med salget af sokker og det varede ikke længe, 

  før efterspørgslen var så stor, at Håvard besluttede at tilbyde produkterne til andre 

lokale klubber.



Miljøvenlige bambusa sokker
af højeste kvalitet og komfort

Alle har brug for sokker, men mange går rundt med svedi-

ge og lugtende fødder. Bambus ankelsokker og klassiske 

sokker er skabt, så du kan opleve behagelige og lugtfrie 

fødder - hver dag 



Bambusa sokker med 
miljø & glæde i alle led

familieposen indeholder

1 pk. Ankelsokker, sorte 

1 pk. Ankelsokker, hvide 

3 pk. Klassiske sokker, sorte
 
1 stk. brochure med produktinformationer  

Ankel sokker unisex & one-size str. 36-44 

Klassiske sokker unisex & one-size str. 38-45



Ankelstrømper - hvide 
7 par 150kr
One size (str. 36-44) Unisex
Højeste kvalitet bambusviskose  

Klassiske Strømper - sorte 
5 par 150kr
One size (str. 38-45) Unisex
Højeste kvalitet bambusviskose  

Ankelstrømper - sorte 
7 par 150kr
One size (str. 36-44) Unisex
Højeste kvalitet bambusviskose  



Vaskeanvisninger

 

Skyllemiddel er ikke nødvendigt

For at skabe ekstra lang holdbarhed anbefaler vi, at du 

vasker strømperne ved 40 grader og hænger dem op, i 

stedet for tørretumbler 



Kvalitetsgaranti

https://bambusa.dk/klage/

Nogle gange opstår der fejl ved kvaliteten, selvom 

hver strømpe vi producerer, gennemgår en kvalitetskontrol 

Vores kvalitetsgaranti er der for at give vores kunder den 

bedste service, hvis der opdages fejl  

Fejl på sokkerne?

Bed Kunden om at udfylde vores reklamationsformular på 

hjemmesiden og vi vil derefter sikre os at kunden får nogle 

nye sokker indenfor 2-3 hverdage    


