
 

 

Joulukampanjatervehdys partiolaisen kotiväelle 

 

Myymme partiolaisten adventtikalentereita ja korttipaketteja loka-marraskuussa 

 

Lippukuntamme hankkii varoja myymällä partiolaisten adventtikalentereita ja 

joulupostikorttipaketteja loppusyksystä 23.10.-30.11.2017.  

Lippukunnassa on sovittu, että myynnistä saatava tuotto käytettään 

esimerkiksi ensi kesän leiritoimintaan. Lippukunnan johto on 

päättänyt, että kolme parasta myyjää palkitaan XXL:n lahjakorteilla 

niin, että paras myyjä saa 50 € lahjakortin, toiseksi paras 30€ 

lahjakortin ja kolmas 20 € lahjakortin. Lippukunnan myyntitavoite 

tälle vuodelle on 1774,10€. 

 

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 ja tilattavasta 

kalenterimäärästä.  

 

Joulukampanjamyyjät tunnistetaan myyntipaikalla partiohuivista. Mikäli myyntipaikka on ulkona, 

on myös lämmin vaatetus todella tärkeää. Saatte tarkempia tietoja varustuksesta myyntipaikkojen 

ja -aikojen tarkennuttua. Kauppojen edessä myynti on mahdollista tehdä ainoastaan kaupan 

johtajan kanssa käydyn keskustelun ja sopimisen jälkeen. Älkää siis menkö lähikaupan eteen 

myymään kalentereita ilman lupaa. 

 

Toivotamme kaikki tervetulleiksi puhaltamaan yhteen hiileen. Myös vanhemmat voivat myydä 

kalentereita ja kortteja esimerkiksi työpaikallaan. Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä lippukunnan 

joulukampanjapäällikköihin.  

 

Partiolaisten adventtikalenterimyynnillä on pitkät ja ansiokkaat perinteet: adventtikalentereita on 

myyty jo 70 vuotta. Kalentereiden tuotto menee kokonaisuudessaan partio- 

toiminnan 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. 

 

Kalentereita saa lisää maanantaisin molemmilta koloilta klo 17.30-19.  

 



 

 

 

Kaikki myynti tulee tilittää 4.12. 2017 mennessä, jolloin kaikki rahat myydyistä 

kalentereista ja joulukorttipaketeista ja myös myymättömät tuotteet tuodaan omalle 

johtajalle / tilitetään lippukunnan tilille FI18 1509 5000 0093 84 ja viitenumeroksi 20174 

 

Piirin palkinnot myyjille ovat tänä vuonna seuraavanlaisia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joulunodotusterveisin 

 

Lippukunnan joulukampanjapäälliköt 

Jouni ”Jone” Turunen   Marjo ”Riki” Rikkinen 

p. 050-4100670   p. 0400-528656 

jouni.turunen@kalevankarhut.net  marjo.rikkinen@kvps.fi  

 

Piiritoimiston yhteystiedot: 

Petri Louko, piirin joulukampanjapäällikkö 

p. 050 311 0930, petri.louko@partio.fi  

 

Myyjien sivusto: www.partio.fi/adventtikalenteri   -   Markkinointisivusto: www.adventtikalenteri.fi 
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Myyntitykin ABC 

 

Hyvä pukeutuminen joulutuotemyyntiin 

 siistit ja tarpeeksi lämpimät vaatteet 

 Partiohuivi 

 Heijastin 

 

Hyvät myyntilauseet 

 Hyvää päivää/ iltaa, Haluatteko tukea partiotoimintaa? 

 Tue partiotoimintaa ja osta adventtikalenteri/ joulukorttipaketteja 

 Haluaisitteko ostaa adventtikalenterin/ joulukorttipaketin vaikka joulutervehdykseksi? 

 

Muista iloinen mieli ja reipas partiolaisen hymy! 

 

Miten onnistut myynnissä 

Tervehdi ostajaa kohteliaasti toivottamalla esimerkiksi hyvää iltaa. 

 Kerro myyväsi partiolaisten adventtikalentereita ja joulukorttipaketteja 

 Esittele tuotteita. 

 Varaudu vastaväitteisiin: Jos käteistä ei ole, lippukuntaamme voi tukea ostamalla 

kalenterin verkosta. Jos taas asiakas on jo ostanut yhden kalenterin, voisiko toisen ostaa 

vaikka kummilapselle 

 Vaikkei kauppa syntyisikään, muista aina kiittää ja toivottaa hyvää joulunodotusta. 

 

 


