
PAVALON - WHOLESALE


Tack för visat intresse för vår wholesale avdelning, ett nytt koncept för oss. 


Du har nu möjligheten att skräddarsy din order helt och hållet. En tanke som väcktes hos oss på grund av 
våra tidigare samarbeten med företag runt om i USA, samt större försäljningar till event som bröllop, födel-
sedagar, kräftkalas och annat skoj. 


Du återkommer till oss med en lista på varor du önskar köpa, namn på varumärke, produkt och antal.


Exempelvis:


Ahlgrens Bilar Original - tot 72 stycken.  
Aroma - Lakritsbåtar, tot 30 stycken. 
AIK supporter T shirt - Medium tot 2 stycken. 
Pippi Långstrump dräkt för barn 7 år tot 1 stycken. 
Svensk flagga för flaggstång tot 1 stycken.  
Ögonbrynsfärg Svart tot 5 stycken.  
Kalles Kaviar - 190g tot 250 stycken.  
Göteborgs Rapé Snus 2 stockar.  

Ingen produkt är dum att fråga efter, vi kan lösa det mesta. 

Viktigt att tänka på: matvaror/godis säljs oftast i case, tex Ahlgrens säljs i kartong á 36st. Detta är 
därför minimum order på den artikeln.  

Vi återkommer med offert på kostnaden, givetvis med konkurrenskraftiga priser. (Billigaste du kan få tag på 
från USA) 


Exempelvis 


Ahlgrens bilar påse - $2.5 styck 
OLW - Cheez Doodles - $3.5 styck 
Gott & Blandat lösvikt 1.8kg - $20 

Vi kommer även att presentera kostnaden för frakt, och här är vi transparenta. Ni får tillgång till de priserna 
som vi betalar, och vi fraktar ända fram till er dörr/vald leveransplats. Ni betalar det vi betalar. 


(Notera att kylvaror kan behöva gå till oss i Los Angeles först då fraktprocessen ser annorlunda ut) 

Varje situation är givetvis unik, men en bra tumregel är ungefär $150 per flyttkartong med måtten 60x40x-
50cm. 


Vi undviker alltid att frakta “luft” och optimerar därför storleken på försändelsen så mycket som möjligt för 
att få ned fraktkostnaden. 




Exempel på tidigare ordrar  

1. Order för bröllop - Specifikt önskemål med mindre godispåsar för goodie bags. 


Ordern innehöll

100 x Ahlgrens Bilar Original 30g

100 x Malaco Gott & Blandat Original 55g


2. Order för butik - Specifikt önskemål om lösviktsgodis för in-store kunder.


Ordern innehöll cirka 200kg av diverse sorter.


3. Order för privat bruk - Specifikt önskemål om Ostbågar & Lakrits, samt pippi Långstrump dräkt till barn-
barn. 


Ordern innehöll

3 case av Cheez Doodles

50st Marabou Black Licorice

150st Gott & Blandat Supersalt

18st Bubs - Hallon & Lakrits 


Betalning


När du har bekräftat vår offert går denna direkt till våra leverantörer & vi åker ut för att leta rätt på dina öns-
kade varor. (Mer unika, icke matvaror)


Vi väntar oftast runt 7 arbetsdagar på leverans från samtliga leverantörer.


Eftersom vissa varor kan bli rest noterade, vill vara säkra på vad som kommer och inte innan vi mottager full 
betalning. Vid varje order krävs 50% deposition. Full betalning när vi packat klart din order. Därefter kommer 
den att postas.


Skulle något uppstå, exempelvis att vissa produkter blir restnoterade, kommer vi givetvis att återbetala det-
ta till fullo. 


Försäkring


VÄNTAR PÅ SVAR FRÅN UPS HÄR SÅ VI KAN SKRIVA EXAKT 

Betalningsmetoder: 

1. Zelle

2. ACH bank transfer

3. Transferwise

4. Swish

5. PayPal




När alla varor har anlänt till oss sammanställer vi samtliga paket och bekräftar dimensioner vikt & pris som 
vi meddelar er. 


Vi använder oss av olika frakt metoder och är helt transparenta med dessa kostnader. 


1. UPS Expedited (Vår vanligaste och billigaste frakt, tar ungefär 1-3 veckor. Oftast 1 vecka, men då det 
är deras billigaste alternativ blir godset ej prioriterat om UPS har mycket att göra. 


2. UPS SAVER (Brukar fraktas från oss i Sverige till mottagare i USA på under 7 veckodagar. Om man 
fraktar en mindre mängd varor (Dvs några kartonger) blir prisskillnaden inte så stor jämfört med Expedi-
ted.


3.   Sjöfrakt (Inte så vanlig, men helt klart genomförbar. Detta använder vi oss av när vi fraktar pallvis med 
varor till exempelvis butiker. Att tänka på här är att det tar lång tid, räkna med cirka 2-3 månader. Vi har 
goda kontakter och vi finns tillgängliga under hela processen. Vid intresse skräddarsyr vi allt till just dina 
behov. Svårt att ge ett räkneexempel här, men ungefär $3.5 / kg. (Denna är optimal vid frakt av pall, försän-
delser över 500kg.


Viktig information 
1. Tull och import.  

Pavalon står ej för extra tillkommande avgifter så som tull och import, men vi kan absolut hjälpa till med 
hela processen. Vi finns alltid här för support. 

 

Pavalon står för all tulldokumentation samt prior notice (Vi har tillgång till FDA koder och godkännande från 
tillverkare, ett måste vid import till USA)


2. Icke tillåtna varor


Exempel på produkter vi ej kan erbjuda från Sverige

1. Frysvaror (vissa) 
2. Kylvaror (vissa) 
3. Animaliska produkter (Ex fläskkött, fisk etc) (Vissa) 

Det finns dock en del undantag, så det bästa är att återkomma med en lista på vad just du är intresserad 
av, så kommer vi förklara processen samt undersöka om önskemålen är möjliga att uppfylla.


Ingen produkt är dum att fråga, vårt mål är att du ska bli nöjd. (Obs inte surströmming ;) ) 

Exempelvis kan vi lösa vissa kylvaror som Falukorv, Kalles Kaviar, Abbas olika sillprodukter m.m. Det bästa 
är att fråga. 




Intresserad? Hör av dig så återkommer vi med orderformulär! 


Vid frågor - maila oss


Johan@thepavalon.com

axel@thepavalon.com


Text: +13235101231

mailto:axel@thepavalon.com

