TÄSSÄ VUODEN 2021
ADVENTTIKALENTERIEN
ALOITUSPAKETTI SINULLE,
LÄTYNKÄÄNTÄJÄ
Adventtikalenterien myynti alkaa lokakuussa.
Myyntihinta on 10 euroa.
Kalenterin on kuvittanut Christel Rönns
Lippukuntamme hankkii varoja myymällä partiolaisten adventtikalenteria. Tänä vuonna keräämme rahaa
erityisesti ensi kesän leirejä ja purjehduksia varten. Myös sinä saat vaikuttaa rahojen käyttämiseen.
Osallistuthan yhteiseen varainhankintaan, sillä partiolaisena olet adventtikalenterin paras myyjä!
Tavoitteenamme on myydä 333 kalenteria, jonka avulla tienaamme 1500 euroa!
Sait juuri aloituspakkauksen, joka sisältää viisi (5) adventtikalenteria sekä verkkokaupan mainoksia.
Verkkokaupan mainoksia voit jakaa esimerkiksi naapureiden postilaatikoihin.
Toimi näin
• Kun myyt adventtikalentereita, muista hyvä käytös ja laita partiohuivi kaulaan.
• Pidä rahat hyvässä tallessa. Luotamme sinuun!
• Saat lisää kalentereita myytäväksi, kun ensimmäiset on tilitetty ja huoltajalta on lupa. Kalentereita saat
aina tiistaisin partioilloissa. Pyydä huoltajaasi laittamaan Kalenterikettu-Hilulle lupaviesti, jossa näkyy
myös lisää otettavien kalenterien määrä.
• Palauta myymättömät kalenterit viimeistään 30.11.2021
• Tilitä kaikki myyntirahat viimeistään 30.11.2021. Pyydä aikuiselta apua.
o Kaikki kalenterirahat tilitetään suoraan Lätynkääntäjien tilille FI 50 5711 6140 0380 07,
viestikenttään adventtikalenterit + myyjän nimi.)
o Tilittämiseen voi myös käyttää MobilePayta. Sovelluksessa Lätynkääntäjien numero on 27021.
• Innostu myyntipalkinnostasi. Kun myyt
o 5 kalenteria saat Lätynkääntäjät -heijastimen
o 12 kalenteria saat tonttumerkin
o 20 kalenteria saat partiokuvioisen taskulampun
o 50 kalenteria saat hopeisen tonttumerkin
o 100 kalenteria saat kultaisen tonttumerkin ja ketturepun
Kotiväelle tiedoksi. Lähetämme sähköpostitse tietoa ja muistutuksia adventtikalentereista. Kannattaa
tarkastaa, että Kuksassa on yhteystiedot oikein.
Jouluisin terveisin
Kalenterikettu Hilu, 0445688766
Info:
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 €. Kalentereiden myynti on arvonlisäverovapaata varainhankintaa.
Adventtikalenteri on kotimainen avainlipputuote ja se on painettu FSC-sertifioidulle kartongille.

Adventtikalenterin hinta ja maksutavat
Partiolaisten adventtikalenteri maksaa 10 euroa.
Raha menee kokonaisuudessaan partiotoimintaan. Lätynkääntäjille jää summasta 4,50 €/kalenteri.
Loppuosa menee partiopiirille ja Suomen Partiolaisille yhteisten partioasioiden kustannuksiin.

Asiakas maksaa adventtikalenterin käteisellä tai MobilePayn kautta.
MobilePay -sovelluksessa Lätynkääntäjien numero on 27021.
Pyydä ostajaa kirjoittamaan viestiin nimesi, niin myynti kirjautuu sinulle.

Ota tämä paperi mukaan, kun myyt adventtikalentereita.

