
        

         
 

Tipsakuten ett koncept inom TBST Group 

010-495 80 50 alt 070-244 76 38 

Tips@Tipsakuten.nu ****** Sale@TBST.se  

Exempel på lön och faktureringsunderlag som ett Tips kan ge på 

Tipsakuten.nu …  

 

FRANCHISETAGARE/FRILANSARE – TJÄNSTER – VAROR  
 

Nedan följer beskrivningar av tips som ger intäkter. 

 

1. Du känner en person/företag som är duktig inom något yrkesområde och som 

är sugen på att starta eget alt. bara vill utvecklas inom sitt gebit alt. bli 

mer lönsam i sitt företag. 
  

Du tipsar då personen att ingå i något av TBST Groups olika affärsområden, ca 20 st. 

(FRANCHISE/FRILANS = egenanställning).  

 

Exempelvis om man är duktig på data passar detta område (finns fler): 

02. Data: Programmering, Webbdesign mm 

 

Det finns 3 roller i TBST Group och nästan 20 olika affärsområden, Administration, 

Bygg, VVS, El, Sociala Medier, Data mm…  

Sverigeansvarig (SA): läs mer här 

Länsansvariga (RO): läs mer här  

Kommunansvariga (LO): läs mer här  

 

2. Du känner någon som vill ha hjälp med marknadsföring och annonsering 

(=TJÄNSTER) för att få mer kunder.  
 

Då passar det bra att tipsa inom detta område: 

03. Sale/Marketing: Marknadsföring/annonsering utförs 

 

3. Du känner någon som behöver en hemsida till sitt företag och som är billig 

och funktionell (=VAROR). Demo på sidor finns på DEMO Enkla Sidan     

 
Då passar det bra att tipsa inom detta område: 

02. Data: Hemsidor.. microsidor.. tillhandahålls   Läs mer. . .  
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Tipsakuten ett koncept inom TBST Group 

010-495 80 50 alt 070-244 76 38 

Tips@Tipsakuten.nu ****** Sale@TBST.se  

EXEMPEL på INTÄKTER 

 

FRANCHISETAGARE/FRILANSARE 
• Exempel enligt pkt 1 ovan där man tipsat om en Franchisetagare/Frilansare som 

Lokalombud (LO och Kommunansvarig) inom Dataområdet (TBST Data Business). 

 

Intäkt för Privatperson som ger Tipset blir: 7 500 kr x 6% = 650 kr som lön. 

Intäkt för en Företagare (att fakturera) blir: 7 500 kr x 10% = 750 kr exkl moms.   

 

• Exempel enligt pkt 1 ovan där man tipsat om en Franchisetagare/Frilansare som 

Sverigeansvarig (SA) inom Måleri (TBST Painting). 

 

Intäkt för Privatperson som ger Tipset blir: 30 000 kr x 6% = 1 800 kr som lön. 

Intäkt för en Företagare (att fakturera) blir: 30 000 kr x 10% = 3 000 kr exkl moms.   

 

 

TJÄNSTER (under konstruktion, mer kommer) 
• Exempel enligt pkt 2 ovan där man tipsat om ett företag som behöver hjälp med sin 

Marknadsföring (TBST Sale Marketing). 

 

Intäkt för Privatperson som ger tipset blir:  6% på accepterad offert. 

Intäkt för en Företagare (att fakturera) blir: 10% på accepterad offert.   

 

 

VAROR (under konstruktion, mer kommer) 
• Exempel enligt pkt 3 ovan där man tipsat en Företagare om en hemsida på Enkla Sidan  

 

Intäkt för Privatperson som ger tipset blir: Pris x 6% = …… kr som lön. 

Intäkt för en Företagare (att fakturera) blir: Pris x 10% = …… kr exkl moms.   

 

 

Vartefter kommer Tipsakuten utöka med ytterligare produkter. 

 

Tipsa gärna genom ett mail om Du anser det vara enklare på Tips@Tipsakuten.nu  
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