PARTIOLAISTEN
ADVENTTIKALENTERIEN JA
JOULUKORTTIEN MYYNTI
ALKAA LOKAKUUSSA!
Lippukuntamme hankkii varoja myymällä partiolaisten
adventtikalenteria ja joulukortteja. Tavoitteenamme on hankkia
varoja, joiden turvin voimme pitää leirien ja retkien hinnan kohtuullisena kaikille
myös ensi vuonna, sekä järjestää laadukkaita viikkokokouksia.
Partiolainen on adventtikalenterin ja joulukorttipaketin paras myyjä. Pyydämme teitä
osallistumaan yhteiseen varainhankintaan ja sitoutumaan tietyn määrän myyntiin
ottamiseen alla olevalla tilauslomakkeella.
Vaikka varainhankintatuotteiden myynti yhteisen hyvän eteen opettaa partiolaisille tärkeitä
taitoja, voi itse myyntitilanne olla jännittävä varsinkin ensimmäisillä kerroilla. Olisikin
hienoa, jos löytäisitte aikaa pieneen myyntiharjoitteluun partiolaisenne kanssa ennen
varsinaista koitosta. Voisiko partiolaisenne tulla harjoittelemaan kalenterien myyntiä esimerkiksi
jommankumman vanhemman työpaikalle.
Adventtikalenterimyyjät tunnistetaan myyntipaikalla partiohuivista. Mikäli kalentereita myydään
ulkona, on tärkeää myös pukeutua lämpimästi. Saatte tarkempia tietoja varustuksesta yhteisten
myyntipaikkojemme ja -aikojen tarkennuttua.
Partiolaisten adventtikalenterimyynnillä on pitkät ja ansiokkaat perinteet: adventtikalentereita on
myyty vuodesta 1947 lähtien. Kalentereiden tuotto menee kokonaisuudessaan partiotoiminnan
tukemiseen. Kalenterin myyntihinta on 10 €, josta lippukuntamme saa 4,50 €. Tänä vuonna
kalenterin on kuvittanut Christel Rönns.
Partiolaisten Joulukortti-paketin hinta on 5 euroa ja lippukuntamme saa 1,5 euroa.
Kalentereiden ja korttien myynti on arvonlisäverovapaata varainhankintaa.
Myynti aloitetaan viikolla 42 eli 15.10.2020 jolloin tavaroita saa partiokokouksissa.
Myyntituotteita annetaan vain niille jotka ovat palauttaneet vanhempien suostumus lapun ryhmän
johtajalle.
Kalentereita ja joulukortti paketteja saa Lpkj macce joka kiertää ryhmissä kamppanjan ajan
Kalenterit ja joulukortit on tilitettävä viikon 48 aikana viimeistään 28.11.2020 mennessä,
jolloin kaikki rahat myydyistä kalentereista / joulukorteista myös myymättömät kalenterit /
kortit tuodaan omaan ryhmään
Joulunodotusterveisin,
Lippukunnanjohtaja / Kampanjapäällikkö
Markku Palomäki Gsm 046 5559331 tai 0500 630221
Adventtikalenterin verkkokauppa: www.adventtikalenteri.fi

Sitoudumme ottamaan myyntiin ____ kpl kalentereita ja ____ kpl kortteja lokakuussa 2020.
Partiolaisen ryhmä / nimi ________________________________________________________
Vanhemman allekirjoitus / Puh ___________________________ Gsm _____________________
Palautathan tiedot lapsen ryhmänjohtajalle

Myyntikamppanjaan osallistuneet 18 tuotetta joko kalenteria ja/tai korttipakettia
myyneille palkintona hieno Koziol-mukin ,sekä tonttumerkin ja 12 tuotetta myyneet saa
tonttumerkin 2020
Tonttumerkit : 2020
Tonttumerkki 12 kpl tuotetta
Hopeinen tonttumerkki 50 kpl tuotetta
Kultainen tonttumerkki 100 kpl tuotetta + yllätyspalkinto

