Joulukampanjatervehdys
partiolaisen kotiväelle
Myymme partiolaisten adventtikalentereita ja korttipusseja
marraskuussa 2018
Lippukuntamme hankkii varoja myymällä partiolaisten adventtikalentereita ja
joulupostikorttipusseja loppusyksystä. Tavoitteenamme on hankkia toimintarahaa pystyäksemme järjestämään jäsenistöllemme laadukasta toimintaa niin, että
retkien ja leirien osallistumismaksut pysyvät kohtuullisina. Tänä vuonna mielessämme on peruspartiointi sekä erityisesti vuoden 2019 kesäleirit.
Jotta varainhankinta onnistuisi, tarvitsemme siihen jokaisen panosta. Pyydänkin teiltä apua, hyvät partiolaisen
vanhemmat. Suuri apu on vanhempien kannustava suhtautuminen partion joulutuotteiden myyntitoimintaan. Partiolainen itse on adventtikalenterin paras myyjä. Meidät tunnistetaan partioasusta, vähintään partiohuivi
pitää olla kaulassa. Vanhemmat voivat opastaa reippaaseen ja kohteliaaseen käytökseen, ja antaa vaikka pientä
myyntikoulutustakin. Keskustelkaa myös myyntitavoitteista, ettei tule otetuksi liian isoa palaa haukattavaksi.
Toivotamme kaikki tervetulleiksi puhaltamaan yhteen hiileen. Myös vanhemmat voivat myydä kalentereita ja
kortteja esimerkiksi työpaikallaan. Lpk:n nettisivuilta saa markkinointimateriaalia esim. töihin tulostettavaksi tai
someen laitettavaksi. Mainoksia saa myös valmiiksi printattuina minulta.
Partiolaisten adventtikalenterimyynnillä on pitkät ja ansiokkaat perinteet: adventtikalentereita on myyty jo 70
vuotta. Kalentereiden tuotto menee kokonaisuudessaan partiotoiminnan 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.
Adventtikalentereita ja joulukortteja saa omalta ryhmänjohtajalta sekä lpk:n joulukampanjapäälliköltä.
Tuotteet tulee tilittää su 2.12.18 mennessä, jolloin kaikki rahat ja myös myymättömät tuotteet tuodaan
omalle johtajalle / tilitetään lippukunnan tilille.
Partiopiiri tarjoaa kannustepalkintoja aktiivisille myyjille. Kun myyt 10 kalenteria / korttipussia, saat kampanjamerkin = tonttumerkin partiopaitaasi kiinnitettäväksi. Kun myyt 18 kalenteria / korttipussia, saat ainutlaatuisen
Partio-Scout –talviwäiskipipon. Lippukunta edellyttää palkintojen saamiseksi, että myydyistä 10 tai 18 joulutuotteesta
vähintään 2 kpl on adventtikalentereita.
Joulunodotusterveisin
Saila Suominen
Lippukunnan joulukampanjapäällikkö
p. 040-5876466 tai
saila.suominen(a)iki.fi

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

OTAMME MYYNTIIN PARTIOLAISTEN JOULUTUOTTEITA!
Partiolainen _______________________________________ saa ottaa myyntiin
partiolaisten joulutuotteita.
A DV E N T TI KA LE N TE R I

Partiolaisten adventtikalenterimyynnillä on pitkät ja ansiokkaat perinteet: adventtikalentereita on myyty jo 70
vuotta! Kalentereiden tuotto tulee kokonaisuudessaan partiotoiminnan tukemiseen. Kalenterin myyntihinta on
7 €. Partiolaisten adventtikalentereiden myynti ei ole tuloveron tai arvonlisäveron alaista tuloa, eikä siihen tarvita
rahankeräyslupaa. Kalenterin on piirtänyt Elina Warsta.
Huom: Myyntiin otetuista adventtikalentereista saa palauttaa myymättöminä 35 %. Huomioittehan
tämän määrissä! Käytännössä tämä tarkoittaa, että 5 adventtikalenterista saa palauttaa 1 kpl, 10 saa palauttaa 3 kpl ja 18 saa palauttaa 6 kpl jne. Lisää saa omalta ryhmänjohtajalta ja joulukampanjapäälliköltä hetimiten!
JO UL U KO R TI T

Partiolaisten joulukorttien myynnissä Hämeen Partiolaiset ry:llä on pitkät perinteet. Käyttäisikö teidän perhe tänä
vuonna joulutervehdyksiin nimenomaan partiolaisten kortteja? Entä sukulaiset ja ystävät? Joulukortit myydään
pussissa, jossa on 6 kpl joulupostikortteja, jotka on kuvittanut Mauri Kunnas. Joulukorttipussin hinta on 5 €.
Palauta pian

Otamme myyntiin _____ kpl adventtikalentereita (a´ 7 €)

omalle ryhmänjohtajalle!

Otamme myyntiin _____ kpl joulupostikorttipusseja (6 kpl kortteja pussissa / 5 €)
Alle 18-vuotiaan partiolaisen huoltajan allekirjoitus, nimenselvennys ja
puhelinnumero:

_________________________________________________________

