JOULUKAMPANJA 2021 ALKAA
Lippukuntamme hankkii varoja myymällä partiolaisten adventtikalentereita ja
joulukortteja. Tavoitteenamme on hankkia varoja, joiden turvin voimme pitää leirien ja
retkien hinnan kohtuullisena myös ensi vuonna. Joulukampanjasta saatuja tuloja
käytetään myös normaalin viikkotoiminnan tukemiseen.
Partiolainen on adventtikalenterin paras myyjä.
Vaikka varainhankintatuotteiden myynti
yhteisen hyvän eteen opettaa partiolaisille
tärkeitä taitoja, voi myyntitilanne olla
jännittävä varsinkin ensimmäisillä kerroilla.
Olisikin hienoa, jos löytäisitte aikaa pieneen
myyntiharjoitteluun partiolaisenne kanssa.
Hyvä myyntilause on esimerkiksi ”Haluatteko
tukea paikallista partiotoimintaa?”.
Kalenterimyynnistä voi tehdä myös sukulaisille
lähetettävän myyntivideon.
Tänä vuonna kannustinpalkintona
•
•
•
•

12 myytyä tuotetta: pronssinen
tonttumerkki
18 myytyä tuotetta: hieno kannellinen Koziol retkilautanen
50 myytyä tuotetta: hopeinen tonttumerkki
100 myytyä tuotetta: kultainen tonttumerkki
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Adventtikalenterimyyjät tunnistetaan partiohuivista ja hyvästä käytöksestä. Mikäli
kalentereita myydään ulkona, on tärkeää pukeutua lämpimästi. Adventtikalentereita
kannattaa myydä aina pareittain tai pienenä ryhmänä.
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. 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.
Tuotteita saa kololta ryhmien kerroilla 11.10. alkaen, mutta myynnin saa aloittaa
vasta 15.10.
Myymättömät tuotteet tulee palauttaa myyntikuntoisina viimeistään 1.12.
Myynnistä kertyneet rahat tilitetään Tammeron joulukampanjatilille (FI77 5730
0821 1254 95) viimeistään 1.12. käyttämällä myyjän henkilökohtaista
viitenumeroa, jonka jokainen myyjä saa ryhmänjohtajalta ja/ tai
kampanjapäälliköltä
Ottaessaan tuotteita myyntiin sitoutuu maksamaan myyntikelvottomina
palautetut ja määräpäivään mennessä palauttamatta jääneet tuotteet.
Sudenpennut tarvitsevat myyntiin vanhemman luvan ja tämä lupa annetaan joko viestilapulla
tai WA- / telegram- / tekstiviestillä oman ryhmän johtajalle. Luvan tulee sisältää myös, kuinka
suuren määrän tuotteita sudenpentu saa ottaa. Seikkailijat ja tarpojat voivat sopia myynnistä
kotona ja kertoa tuotteita ottaessaan sopivat määrät.

www.adventtikalenteri.fi -verkkokauppa tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden myydä kalentereita
myös niille asiakkaille, joilla ei ole käteistä, asuvat kauempana, tai eivät halua tai pysty ostamaan
tuotetta kasvotusten. Verkkokaupassa asiakas voi valita lippukunnan, jolle ohjaa ostamansa
kalenterin lippukuntaosuuden. Jos siis asiakas ei halua ostaa tuotetta heti, voi mainostaa
asiakkaalle verkkokauppaa, ja että verkkokaupassa lippukunnalle menevä osuus kannattaa ohjata
Tammerolle. Ryhmänjohtajalta saa ns. käyntikortteja, joita voi jakaa asiakkaille, jotka tilaavat
tuotteen kenties mieluummin verkkokaupasta.
Vanhemmille vinkiksi, että partiolaisten adventtikalentereita voi tilata vaikka yrityksen
yhteistyökumppaneille tai henkilökunnalle joulutervehdykseksi. Jos olet kiinnostunut
mahdollisuudesta, ota yhteyttä kampanjapäällikköön, jonka yhteystiedot alla.
Jo etukäteen arvokkaasta panoksestanne kiittäen, joulunodotusterveisin,
Kati Juuti-Uusitalo

kampanjapäällikkö
kati.juutiuusitalo@gmail.com / 0400 493 146

