ADVENTTIKALENTERIEN MYYNTI ALKAA 15.10.
Lippukuntamme hankkii varoja myymällä partiolaisten adventtikalenteria. Tavoitteenamme on
hankkia varoja, joiden turvin voimme pitää leirien ja retkien hinnan kohtuullisena kaikille
myös ensi vuonna.
Partiolainen on adventtikalenterin paras myyjä. Pyydämme teitä osallistumaan yhteiseen
varainhankintaan.
Vaikka adventtikalenterien myynti yhteisen hyvän eteen opettaa partiolaisille tärkeitä taitoja,
voi itse myyntitilanne olla jännittävä varsinkin
ensimmäisillä kerroilla. Olisikin hienoa, jos löytäisitte aikaa
pieneen myyntiharjoitteluun partiolaisenne kanssa ennen
varsinaista koitosta. Voisiko partiolaisenne tulla
harjoittelemaan kalenterien myyntiä esimerkiksi
vanhemman työpaikalle?
Adventtikalenterimyyjät tunnistetaan myyntipaikalla
partiohuivista. Mikäli kalentereita myydään ulkona, on
tärkeää myös pukeutua lämpimästi. Ryhmät voivat järjestää
myös yhteisiä myyntitempauksia.
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 €. Ryhmät saavat kalentereista rahaa omien retkien
järjestämiseen. Kalentereiden myynti on arvonlisäverovapaata varainhankintaa. Tänä vuonna
kalenterin on kuvittanut Christel Rönns.
Maksutavat:
Perinteisesti adventtikalentereita ostetaan käteisellä. Myyjän kannattaa varata
mukaansa vähän vaihtorahaa. Myyjä antaa käteisenä saamansa rahat omalle
johtajalleen sitten, kun hän on myynyt kaikki kalenterit.
Uusi maksutapa: Mobilepay. Yhä useammalla ei ole käteistä mukana, joten
Pääskyparvi on ottanut kalenterimyynnissä käyttöön Mobilepayn. Myyjä voi
tarjota ostajalle mahdollisuutta maksaa Mobilepaylla, jolloin rahat tulevat
suoraan Pääskyparvelle. Jokaiselle ryhmälle on oma Mobilepay-koodinsa. Katso
ohjeet Mobilepaylla maksamiseen erilliseltä lapulta.
Verkkokauppa. Mikäli ostaja ei myyntihetkellä osta kalenteria, kannattaa vinkata
verkkokaupasta. Nettisivuiltamme www.paaskyparvi.fi löytyy suora linkki, joka
ohjaa tuotot Pääskyparvelle.
Palkinnot:
12 myytyä kalenteria = tonttumerkki
20 myytyä kalenteria = ruokailukulho
50 myytyä kalenteria = hopeinen tonttumerkki
100 myytyä kalenteria = kultainen tonttumerkki + riippumatto kiinnitysköysineen

Kalentereita saa tilattua lisää laittamalla hyvissä ajoin viestiä omalle johtajalle
Kalenterit tulee tilittää 5.12. mennessä viimeistään (mielellään heti kun kalenterit
on myyty), jolloin kaikki rahat myydyistä kalentereista ja myös myymättömät
kalenterit tuodaan omalle johtajalle.
Joulunodotusterveisin,

Akseli Keitaanniemi
Lippukunnanjohtaja

Pia Ruuhilahti
Kampanjapäällikkö, 0400 661 575

Koontilappu adventtikalenterien myyjälle
Voit täyttää tähän lappuun tiedot myyntiin ottamistasi kalentereista, jotta pysyt kärryillä,
montako olet myynyt ja millä tavalla kalenterit on maksettu. Voit palauttaa lapun omalle
johtajallesi samalla, kun palautat rahat myydyistä kalentereista.
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