Joulukampanjatervehdys partiolaisen kotiväelle
Myymme partiolaisten adventtikalentereita ja korttipaketteja lokamarraskuussa
Lippukuntamme
hankkii
varoja
myymällä
partiolaisten
adventtikalentereita
ja
joulupostikorttipaketteja
loppusyksystä.
Tavoitteenamme on hankkia toimintarahaa, jonka turvin voimme pitää
leirien ja retkien hinnan kohtuullisena myös ensi vuonna. Tänä vuonna
keräämme rahaa erityisesti Yleisen toiminnan rahoittamista varten, mutta kampanjassa hankittuja
varoja
käytetään
myös
päivittäiseen
harrastustoimintaan
lippukunnassamme.
Hyvät vanhemmat, tarvitsemme tässä apuanne. Partiolainen on
adventtikalenterin ja joulukorttipakettien paras myyjä. Vaikka reipasta ja
kohteliasta käytöstä on kotona harjoiteltu, on myyntitilanne jännittävä.
Olisikin hienoa, jos löytäisitte aikaa pieneen myyntiharjoitteluun
partiolaisenne kanssa. Samalla voi olla hyvä keskustella myyntitavoitteista ja tilattavasta
kalenterimäärästä. Pyydämme teitä sitoutumaan tietyn määrän myyntiin ottamiseen alla olevalla
tilauslomakkeella.
Tavoite palkinnot:
10 myytyä tuotetta, kalenteria / korttia = Tonttumerkki hihaan ( prodeerattu )
18 myytyä tuotetta, kalenteria / korttia = Talviväiski ( lämmin partiolakki/pipo )
100 myytyä tuotetta, kalenteria / korttia = kultainen tonttumerkki
Jokaisen lauman ja ryhmän paras myyjä palkitaan lippukunnan erikois palkinnolla (
retkitarvike )
Joulukampanjamyyjät tunnistetaan myyntipaikalla partiohuivista. Mikäli myyntipaikka on ulkona,
on myös lämmin vaatetus todella tärkeää.
Toivotamme kaikki tervetulleiksi puhaltamaan yhteen hiileen. Myös vanhemmat voivat myydä
kalentereita ja kortteja esimerkiksi työpaikallaan. Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä lippukunnan
joulukampanjapäällikköön.
Partiolaisten adventtikalenterimyynnillä on pitkät ja ansiokkaat perinteet: adventtikalentereita on
myyty jo 70 vuotta. Kalentereiden tuotto menee kokonaisuudessaan partio-toiminnan
tukemiseen.
Kalenterin myyntihinta on 7 €, josta lippukuntamme saa 2,90 € . Joulukorttipaketin myyntihinta
on 5 €, josta lippukuntamme saa 1,50 €. Tuotteiden myynti ei ole tuloveron tai arvonlisäveron
alaista tuloa eikä siihen tarvita rahankeräyslupaa.

Kalentereita saa lisää:

Jokaisessa partiokokouksessa kampanjapäällikkö kiertää
tuomassa tavaraa. Laittaka partiolaisen mukaan lappu paljonko
tavaraa tarvitaan tai soittakaa ja tilatkaa.

Kalenterit tulee tilittää viimeistään viikolla 48 kuitenkin 30.11.2018 mennessä, jolloin kaikki
rahat myydyistä kalentereista ja myös myymättömät kalenterit tuodaan omalle johtajalle /
tilitetään.
Joulukorttipaketit tulee tilittää viimeistään viikolla 48 kuitenkin 30.11.2018 mennessä, jolloin
kaikki rahat myydyistä joulukorteista ja myös myymättömät kortit tuodaan omalle johtajalle /
tilitetään.
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Leikkaa ja tuo johtajalle
Sitoudumme ottamaan myyntiin lokakuussa

_________ kalenteria ja __________ joulukorttipakettia.

Partiolaisen nimi

______________________________________________

Vanhemman allekirjoitus ______________________________Puh________________

