Joulukampanjatervehdys partiolaisen kotiväelle
Myymme partiolaisten adventtikalentereita ja korttipaketteja
loka-marraskuussa

Lippukuntamme hankkii varoja myymällä partiolaisten
adventtikalentereita ja joulupostikorttipaketteja loppusyksystä.
Tavoitteenamme on hankkia toimintarahaa, jonka turvin voimme
pitää leirien ja retkien hinnan kohtuullisena myös ensi vuonna.
Kampanjassa hankittuja varoja käytetään myös viikottaiseen
harrastustoimintaan lippukunnassamme.
Hyvät vanhemmat, tarvitsemme tässä apuanne. Partiolainen on
adventtikalenterin ja joulukorttipakettien paras myyjä. Vaikka reipasta ja kohteliasta käytöstä on
kotona harjoiteltu, on myyntitilanne jännittävä. Olisikin hienoa, jos löytäisitte aikaa pieneen
myyntiharjoitteluun partiolaisenne kanssa. Samalla voi olla hyvä keskustella myyntitavoitteista.
Partiolaiset tunnistetaan myyntitilanteessa partiohuivista. Myös vanhemmat voivat myydä
kalentereita ja kortteja esimerkiksi työpaikallaan.
Partiolaisten adventtikalenterimyynnillä on pitkät ja ansiokkaat perinteet: adventtikalentereita on
myyty jo 67 vuotta. Kalentereiden tuotto menee kokonaisuudessaan partiotoiminnan
tukemiseen. Kalenterin myyntihinta on 7 €, josta lippukuntamme saa 2,90 € (partiopiiri 2,23 € ja
keskusjärjestö 1,87 €). Joulukorttipaketin myyntihinta on 5 €, josta lippukuntamme saa 1,50 €.
Tuotteiden myynti ei ole tuloveron tai arvonlisäveron alaista tuloa eikä siihen tarvita
rahankeräyslupaa.
Lisäksi jokainen myyjä palkitaan, jos myytyjen tuotteiden (kalenteri tai korttipaketti) määrä on 10
kpl tai enemmän. 10 myydystä tuotteesta myyjä saa tonttumerkin partiopaitaansa ja 15 myydystä
tuotteesta myyjä saa Angry Birds-juomapullon!

Jatkuu kääntöpuolella!

Kalentereita ja kortteja saa 26.10.2015 partiokerralla

Lisää myytävää saa partiokokousten yhteydessä Linnankylän asemalla parillisten
viikkojen maanantaisin klo 17.30-19.30, tai joka arkipäivä Kihniön keskustasta
sopimuksen mukaan.

Kalentereiden ja korttien tilitys
Kalenterit ja kortit tulee tilittää 6.12.2015 mennessä, jolloin rahat myydyistä tuotteista tulee
kokonaisuudessaan tilittää lippukunnan tilille. Myymättömät kalenterit ja kortit tulee palauttaa
asiamiehelle 6.12.2015 mennessä (viimeistään Itsenäisyyspäivän juhlassa kirkolla). Tämän jälkeen
tuotepalautuksia ei voi enää tehdä.
Myynnit tilitetään lippukunnan tilille FI83 5142 0740 0056 48, viestiksi myyjän (partiolaisen)
nimi + kalenterit X kpl ja kortit X kpl.

Myyjien palkinnot saamme viimeistään alkuvuodesta. Palkinnot jaetaan normaalin partiokerran
yhteydessä.

Kihniön Katajaisten joulukampanja-asiamies:
Marjo Palolahti
Puh. 040-5844266
marjo.palolahti@gmail.com

Piiritoimiston yhteystiedot:
Petri Louko, Hämeen piirin joulukampanjapäällikkö
p. 050 311 0930, petri.louko@partio.fi

Myyjien sivusto: www.partio.fi/adventtikalenteri Markkinointisivusto: www.adventtikalenteri.f

