Adventtitervehdys!
Lippukuntamme hankkii
loka–marraskuussa
varoja myymällä Suomen
Partiolaisten
adventtikalentereita.

KiPa:n myyntitempaukset

Partiolainen on paras myyjä
Pyydämme teiltä apua, hyvät partiolaisen vanhemmat.
Partiolainen on adventtikalenterin paras myyjä. Meidät
tunnistetaan partioasusta, vähintään partiohuivi pitää olla
kaulassa. Vanhemmat voivat myös opastaa reippaaseen ja
kohteliaaseen käytökseen ja antaa vaikka pientä
myyntikoulutusta. Keskustelkaa myös myyntitavoitteista, ettei tule
otetuksi liian isoa palaa haukattavaksi. Myös vanhemmat voivat myydä
kalentereita esimerkiksi työpaikallaan.

Mihin tuotto käytetään?
Kalentereiden tuotto menee kokonaisuudessaan
partiotoiminnan tukemiseen. Kalenterin myyntihinta
on 10 €, josta lippukuntamme saa 4,50 € (partiopiiri
2,85 € ja keskusjärjestö 2,65 €). Partiolaisten
adventtikalentereiden myynti ei ole tuloveron tai
arvonlisäveron alaista tuloa eikä siihen tarvita
rahankeräyslupaa. Lippukuntamme tavoitteena on
hankkia toimintarahaa, joka käytetään retki- ja
leiritoimintaan.
Ahkeria myyjiä odottava seuraavat palkinnot:
●
●
●
●

12 myytyä kalenteria: perustason
tonttumerkki
20 myytyä kalenteria: ruokailukulho
50 myytyä kalenteria: hopeinen tonttumerkki
100 myytyä kalenteria: kultainen tonttumerkki
ja riippumatto

Terveisin,
Kalenterikettu
Emilia Piilola
0442759345
emilia.piilola@gmail.com

Kalenterien myyntiaika alkaa
lokakuun puolessa välissä ja
päättyy lippukunnassamme
26.11.2020.
KiPan yhteisiä
myyntitempauksia järjestetään
21.11. ja 22.11.
K-Supermarketilla.
Myyntitempauksista tulee vielä
erillinen osallistumiskysely.
Tempauksissa myyjinä toimivat
partiolaiset kaikista ryhmistä,
tukenaan johtajia. Jotta
loistavat myyntitiimit saataisiin
muodostettua kuhunkin
tapahtumaan, jokaisen
myyntipanos tempauksissa
huomioidaan myös
tonttumerkkien ja palkintojen
myyntimääriin.

Miten ja missä kalentereita voin myydä? Tilitykset,
palautukset ja lisää kalentereita
●
●
●

Kaikki halukkaat voivat ottaa kalentereita
myytäväksi max. 5 kappaletta yhdellä kertaa.
Myynti kannattaa aloittaa mahdollisimman pian
sen jälkeen, kun on ottanut kalenterit.
Myydä voi tutuille, sukulaisille, mutta oikein
tuottava tapa on myös lähteä partiokaverin
kanssa huivi kaulassa myymään ovelta ovelle.
Ollaan ystävällisiä ja hymyillään, vaikka kaikki
eivät kalenteria ostaisikaan. Ovelta ovelle
myynnissä tänä vuonna on erityisen tärkeää
huolehtia koronarajoitteista, käsihygieniasta ja
kasvomaskien käytöstä.

Kun kalenterit on myyty, rahat tilitetään ryhmänjohtajalle
seuraavassa koloillassa. Jos kauppa on käynyt kivasti ja
silmissä siintää 12 kalenterin tavoite ja tonttumerkki tai
muut palkinnot, voit seuraavassa viikkokokoontumisessa
tai myyntitempauksessa ottaa lisää kalentereita
myytäväksi (Aiemmin myydyt kalenterit pitää olla
tilitettynä, ennen kuin saa uusia!). Viimeinen tilitys ja
palautuspäivä on viikkojen 47-48 viikkokokoontumisissa.
Jos myynti osoittautuu haastavaksi, myymättömät
kalenterit voi palauttaa viikkokokoontumisessa ja joku
toinen voi ottaa nämä myytäväkseen.

