Joulunalustervehdys
partiolaisten kotiväelle
Myymme partiolaisten adventtikalentereita marraskuussa
2022 – kaikki yhdessä! Toivotamme kaikki tervetulleiksi puhaltamaan yhteen hiileen!
Tavoitteenamme on hankkia toimintarahaa pystyäksemme järjestämään
jäsenille laadukasta toimintaa niin, että retkien ja leirien osallistumismaksut pysyvät kohtuullisina. Tänä vuonna varainhankinnan
kohteena on erityisesti vuoden 2023 kesäleiri.
Jotta varainhankinta onnistuisi, tarvitsemme siihen jokaisen panosta. Pyydänkin teiltä apua, hyvät partiolaisen vanhemmat. Suurin
apu on vanhempien kannustava suhtautuminen partion adventtikalentereiden myyntitoimintaan. Partiolainen itse on paras myyjä. Vanhemmat voivat opastaa reippaaseen ja kohteliaaseen käytökseen, ja
antaa vaikka pientä myyntikoulutustakin. Keskustelkaa myös myyntitavoitteista.
Vanhemmat mukaan, markkinointimateriaalia saatavilla
Myös vanhemmat voivat myydä adventtikalentereita esimerkiksi työpaikoillaan. Lpk:n nettisivuilta saa markkinointimateriaalia esim.
töihin tulostettavaksi tai someen laitettavaksi. Mainoksia saa
myös valmiiksi printattuina Kololta pyytämällä omalta ryhmänjohtajalta.
Tuotteita saa Kololta
Adventtikalentereita saa omalta
ryhmänjohtajalta sekä lpk:n
joulukampanjapäälliköiltä.

Tilitys ja aikataulu
Myydyt tuotteet tulee tilittää sunnuntaihin 4.12.22 mennessä, jolloin myös mahdolliset myymättömät tuotteet palautetaan omalle ryhmänjohtajalle ja rahat tilitetään lippukunnan tilille Etelä-Hämeen
OP FI80 5043 1940 0064 77, viitteeksi ”Joulukampanja ja partiolaisen nimi”.
Jokainen myyjä eli partiolainen / partioperhe tilittää rahat
lpk:lle eli älkää ohjatko ostajia maksamaan suoraan lpk:lle, maksujen seuranta on muuten mahdotonta. Lippukunta ei ota vastaan käteistä rahaa.
Kannustepalkinnot
Partiopiiri tarjoaa kannustepalkintoja aktiivisille myyjille.
− Kun myyt 12 adventtikalenteria saat kampanjamerkin = tonttumerkin partiopaitaasi kiinnitettäväksi.
− Kun myyt 20 adventtikalenteria, saat kätevän
3,5 dl -kokoisen Partio-juomapullon.
− Lippukunnan paras myyjä = eniten myytyjä adventtikalentereita saa partioaiheisen erikoispalkinnon.

Myyjien sivusto: www.partio.fi/adventtikalenteri
Markkinointisivusto: www.adventtikalenteri.fi
Lippukunnan sivusto: www.rev.fi

Joulunodotusterveisin,
lippukunnan joulukampanjapäälliköt
Veka Liiman
Turva-aikuinen

Saila Suominen
Lippukunnanjohtaja

p. 0400-512028
veka.liiman(a)gmail.com

p. 040-5876466
saila.suominen(a)iki.fi

OTAMME MYYNTIIN PARTIOLAISTEN ADVENTTIKALENTEREITA!

Partiolainen _______________________________________ saa ottaa
myyntiin partiolaisten adventtikalentereita.
Huom: Myyntiin otetuista adventtikalentereista saa palauttaa myymättöminä 50 %. Huomioittehan tämän määrissä! Käytännössä tämä
tarkoittaa, että 5 adventtikalenterista saa palauttaa 3 kpl, 10
saa palauttaa 5 kpl ja 18 saa palauttaa 9 kpl jne. Lisää saa omalta ryhmänjohtajalta ja joulukampanjapäälliköltä hetimiten!

Otamme myyntiin

kpl adventtikalentereita (a´ 10 €)

Alle 18-vuotiaan partiolaisen huoltajan allekirjoitus, nimenselvennys ja puhelinnumero:
_________________________________________________________________

Palauta pian omalle ryhmänjohtajalle!
Myyntiin otettavat tuotteet voi paperilapun sijaan
ilmoittaa myös omalle ryhmänjohtajalle viestinä.

