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HVORDAN BLI OKTOBERKOMMISJONÆR?

K7/1
Tips-des.82

Hvem kan bli oktoberkommisjonær?
I prinsippet kan hvem scm helst som Ønsker å jobbe for
Oktober bli kommisjonær. Samtidig legger vi vekt på å
opprette kommisjonærer med rot i partiavdelinger, DS eller
UDSer, slik at ae kan stå under partiets politiske ledelse
Kontakt Oktober.
Alle som vil bli kommisjonærer må først ta kontakt med
Forlaget Oktober for nærmere opplysninger.
Adresse: Postboks 6514, Rodeløkka, Oslo 5
Diskuter

saka i avdelinga (DSLUDS).

Opprettelsen av en Immnisjonær bør diskuteres i partiet.
Kommisjonæren bør jobbe i tilknytning til partiet. Dersom
kommisjonæren jobber under partiets ledelse må kommisjonæren
være regnskapspliktig overfor partiorganisasjonen, og midlene
eies av partiet.
Kommisjonærens økonomi.
Kommisjonærene kjøper bøker fra Oktober på oppkrav (dvs.
kontant). For virksomhet i større målestokk bør en ha en startkapital. Startkapitalen bør finansieres gjennom innsamling.
Når det gjelder størrelsen på denne kapitalen, er det umulig
å gi noen retningslinjer for dette. Det er avhengig av salgsmulighetene på stedet, og hvilket nivå kommisjonæren vil legge
seg på. Noen kommisjonærer selger for 20.000 i året, andre for
2000.
Rabatten for kjøp fra Oktober ligger på 15%, 20%, 25%, eller
30%, avhengig av omsetninga på oktoberbøker.
Kontakt med andre organisasjoner og personer.
De mest framgangsrike kommisjonærene i dag jobber ofte i front
med andre organisasjoner (f.eks. Natur og miljøgrupper,
Kvinnefronten, Nålungdommen, kulturgrupper osv.). Det skjer i
form av tiltak som kulturarrangementer, bokkafeer osv. Denne
arbeidsformen utvider det finansielle grunnlaget og åpner for
et breiere aktivitetsfelt.
Hvordan bestille fra Oktober?
Foreløpig sier vi bare kort og godt: Ring eller skriv og si
hvilke bøker du ønsker.
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Hvordan bestille fra andre enn Oktober?
Det anbefales å ta kontakt med bokhandelen Tronsmo i Oslo
og plateselskapet Mai. Mange kommisjonærer selger også artikler
fra Kinaimport A/S. Fra Tronsmo kan kommisjonærene bestille
nær sagt hvilke bøker (og verker!) som helst, både norske og
utenlandske til 15% rabatt. Også en del andre interessante
salgsartikler kan bestilles fra Tronsme. Tronsmo driver også en
utstrakt service-- og informasjonsvirksomhet overfor alle
registrerte Oktoberkommisjonærer.
Adresser: I. Tronsmo A/S, Postboks 6897, St. Olavsplass, Oslo 1
Plateselskapet Mai, Boks 6575, Rodeløkka, Oslo 5
Kinaimport A/S, St .Olavs gt 21 C , Oslo 1
Tronsmo, Mai og Kinaimport selger til kommisjonærene mot oppkrav.
Hvordan selge?
Erfaringer viser at en oppnår best resultater gjennom å kombinere ulike metoder. Mange kommisjonærer driver oppsøkende salg.
Salg fra Stand er populært. Noen kan rapportere om særlig bra
resultater fra salg på bokkafeer på lørdager, gjerne i samband
med kulturarrangementer o.l. Nevnes bør også at noen har spesialisert seg på salg fra buss og bil. Mulighetene er nærmest
grenseløse.
Nærmere opplysninger om salgsmetoder og -erfaringer kan dere
få ved å kontakte Oktober Forlag.
Lykke til!

