Ole valmis – Aina valmiina

PARTIOLAISTEN ADVENTTIKALENTERIEN
MYYNTI-INFO KOTEIHIN
Lippukuntamme myy pitkästä aikaa
adventtikalentereita varainhankintana toiminnan
tukemiseksi. Tänä vuonna keräämme rahaa erityisesti
ensi kesän lapin leiriä varten.
Partiolainen on adventtikalenterin paras myyjä, toivommekin siis
mahdollisimman monta myyjää lippukunnasta! Vanhemmat voivat
kuitenkin olla avuksi monin tavoin, on hyvä esimerkiksi muistuttaa
kohteliaasta ja reippaasta käytöksestä myyntitilanteessa ja
tarvittaessa ohjeistaa siihen. Myyntitilannetta harjoitellaan myös
kokouksissa. Lapset voivat myydä kalentereita tuttavien ja
sukulaisten lisäksi esimerkiksi vanhempien työpaikoilla tai ovelta
ovelle tutussa naapurustossa kaverin kanssa. Ovelta ovelle
myynnissä on tärkeää muistaa kohtelias ja reipas käytös, sekä
partiohuivi!!
Kalenterin hinta on tänä vuonna 10 euroa. Lisäksi myynnissä on korttipaketteja, joiden hinta on 5€.
Kalentereita ja kortteja saa ensi viikosta alkaen kokouksissa (vko 43). Tuotteita saa lisää 22.11. asti.
Kalenterin hinta on puhututtanut yhdessä jos toisessakin mediassa. Uudella kalenterin hinnalla lippukunnat
saavat aikaisempaa enemmän rahaa omaan toimintaansa (4,5€/kalenteri). Myyntitilanteessa osuvampaa
olisikin siis, jos myynnin sijaan puhuisikin enemmän partiotoiminnan tukemisesta, josta saa kaupanpäällisinä
adventtikalenterin. Adventtikalenterimyynti toimii tärkeänä rahanlähteenä myös meidän kattojärjestölle,
Suomen partiolaisille.
Toivomme, että seikkailijat ja heitä vanhemmat partiolaiset osallistuvat partio-ohjelman mukaisesti
lippukunnan varainhankintaan myymällä vähintään 5 kalenteria ja 5 korttipakettia. Lapset saavat kokouksissa
mukaansa myyntikassin, joka sisältää 10 kalenteria ja 10 korttipakettia. Tuotteita saa toki myös aina lisää!
Sudenpennut voivat ottaa myyntiin haluamansa määrän tuotteita tilaamalla niitä tuomalla kokoukseen täytetyn
lapun allekirjoitettuna (tai samat tiedot millä tahansa paperilla) / puhelimella sudenpentujen
ikäkausivastaavalta Hannalta (p. 040 5360996).

Ahkeruus palkitaan myyntipalkinnoilla!

Myymällä 10 tuotetta myyjä palkitaan partiopaitaan kiinnitettävällä tonttumerkillä. Myymällä 18 tuotetta, myyjä
saa tonttumerkin lisäksi lusikka-haarukka-veitsi -retkiruokailuvälinesetin. Myymällä 20 tuotetta Viinikan Siniset
palkitsee myyjän lisäksi elokuvalipulla, myymällä 40 tuotetta, saa kaksi elokuvalippua jne.!
Myymättömiä kalentereita voi palauttaa max. puolet myyntiin otetusta määrästä (50%). Myymättömiä
kortteja voi palauttaa ilman rajoituksia. Itsenäisyyspäivän jälkeen tuotteita ei voi enää palauttaa, vaan ne täytyy
lunastaa itselleen. Olkaa siis tarkkoja päivämäärien ja tilityksien kanssa!

Kalenterit ja kortit tulee tilittää viimeistään 1.12.2019 Viinikan Sinisten tilille. Kuva
maksutapahtumasta lähetetään sähköpostilla tai puhelimella kampanjapäällikölle Ilmari
Kollanukselle.
Viinikan Sinisten tilinumero: FI67 1557 3500 0074 62, saaja: Viinikan Siniset / Jukka Mäenanttila.
Viestikenttään tekstiksi ”myyjän nimi, X kpl kalentereja, X kpl kortteja”
Joulunodotusterveisin,
Viinikan Siniset
Ilmari Kollanus
kampanjapäällikkö

p. 044 223 3043 / ilmari.kollanus@gmail.com

TILAUSLOMAKE SUDENPENNUILLE
Sitoudumme ottamaan myyntiin _______ kpl kalentereita ja _______ kpl korttipaketteja
syksyllä 2019.
Partiolaisen nimi:_______________________________________________________________
Partiolaisen ryhmä:_____________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus: ________________________________________________________

SUDENPENTUJEN TILAUS TEKSTIVIESTILLÄ / WHATSAPPILLA
Sudenpennut voivat paperisen lapun lisäksi tilata tuotteita sudenpentujen
ikäkausivastaavalta Hannalta (p. 040 5360996)
➔ Viestissä tulee ilmetä
- Partiolaisen nimi ja ryhmä
- Montako kalenteria / korttia hän ottaa myyntiin

