Adventtitervehdys partiolaisen kotiväelle
Tikkurilan Siniset myy tänäkin vuonna partiolaisten perinteisiä adventtikalentereita 15.10. alkaen
aina joulukuun alkuun asti. Adventtikalentereiden myynti on iso osa lippukunnan varainhankintaa
ja lippukunnan tuotoilla (4,5 € /kalenteri) tuemme ryhmien ja lippukunnan retkiä.
Lippukunnan tavoite on myydä ainakin 400 kalenteria!
Muu osuus kalenterin hinnasta jakaantuu Pääkaupunkiseudun
partiolaisten sekä Suomen partiolaisten kesken. Adventtikalenteri ei
ole tuloveron tai arvonlisäveron alaista tuloa eikä siihen tarvita
keräyslupaa.
Kalenterin myyntihinta on 10€ /kpl
Lippukunnassa myydään kalentereita ainakin yhdessä
kokouksessa loka-marraskuun aikana sekä jokainen jäsen
itsenäisesti kotona. Hyviä myyntikohteita ovat perheenjäsenet,
sukulaiset, ystävät ja muu lähipiiri. Myös omassa naapurustossa kannattaa käydä myymässä sekä
vanhemmat voivat myös tehdä myyntiä omilla työpaikoillaan. Ennen myynnin aloittamista, on hyvä
keskustella reippaasta ja kohteliaasta käytöksestä myyntitilanteessa. Kenellekään ei myydä
väkisin, eikä pidä lannistua jos myynti ei heti onnistu. Sopikaa kotona myyntitavoite johon pyritään
ja vanhemmat voivat olla myös tukena myyntitilanteessa. Lisävinkkejä myyntiin:
www.partio.fi/adventtikalenteri
Partiopiiri tarjoaa myös kannustepalkintoja aktiivisille myyjille:
12 myytyä adventtikalenteria: tavallinen tonttumerkki
50 myytyä adventtikalenteria: hopeinen tonttumerkki
100 myytyä adventtikalenteria: kultainen tonttumerkki

Myytäviä kalentereita jaetaan ryhmien koloilloissa kokouksien aikana. Voit tarkistaa kokousajat
lippukunnan nettisivuilta (www.tikkurilansiniset.fi) Kalentereita saa enintään viisi kerrallaan ja niitä
saa lisää aina kun edelliset on myyty. Kalenterit tilitetään omalle johtajalle, lippukunnan tilille
Tikkurilan Siniset Ry / FI5312205000229428 tai Mobile Paylla 5.12. mennessä ja silloin on myös
palautettava myymättömät kalenterit. Jäsen huoltajineen on vastuussa rahan käsittelystä ja
tilityksien oikeellisuudesta.
Kalentereita saa ostettua myös netistä (www.adventtikalenteri.fi). Oston yhteydessä on mahdollista
valita lippukuntamme tuen kohteeksi ja tästä kannattaakin mainita jo myyntitilanteessa.
Lippukunnalla on käytössä Mobile Pay maksuominaisuus, josta laitamme ohjeet kalentereiden
jaon yhteydessä. Mobile Pay mahdollistaa maksamisen ilman käteistä ja sitä voi käyttää vaikka
myyjällä ei olisikaan sitä käytössä. Mobile Pay tunnukset nähtävissä alareunassa.

Joulunodotusterveisin, adventtikalenterien kampanjapäällikkö
Kysymyksiä liittyen adventtikalentereihin voi lähettää sähköpostilla ja puhelimitse:
Eetu Alonen

eetu.alonen@gmail.com / 0404839861

Ryhmän nimi

Mobile Pay tunnus

Partiopuput

50281

Pinkit Eräporkkanat

94758

Käärmeet

78874

Maagiset Ninjat

15972

Partiomursut

26976

Uudet Seikkailijat

69788

