Dags för julförsäljning
Nu är det dags för scouternas julförsäljning. Scouternas julförsäljning bidrar varje år till att
göra fler unga redo för livet. Scouternas julprodukter är utvalda med omtanke, de
handstöpta antikljusen stöps i Småland och de ekologiska värmeljusen är tillverkade av
RSPO certifierat palmvax.
Kårens överskott för julförsäljningen kommer gå till en stödkassa för att stödja de som ej
har råd att delta vid kårens hajker, läger mm.
Säljbladet där du skriver upp dina köpare, papper med produkterna, beställningskupong
med mera finns på vår webbplats hasselbyscout.se/julforsaljning. Du kan också få dem på
papper från dina ledare.
Du behöver självklart inte sälja om du vill, men om du vill så gör du på så här:
Kolla vilka produkter som finns att sälja.
Fråga dina föräldrar om du får sälja scouternas julprodukter.
Gå runt bland grannar, släktingar, bekanta och alla du kommer på och visa vad de
kan köpa och skriv upp deras beställningar på säljbladet.(Du ska inte lämna in den
till kåren).
Summera alla beställningar på beställningskupongen och lämna den till någon
ledare på avdelningsmötet senast vecka 43 eller mejla den ifyllda mallen till
julsaker@hasselbyscout.se senast 3/11. Beställningen ska vara
undertecknad av målsman eller mejlad av målsman.
Varorna levereras senast veckan före 1:a advent till scoutlokalen.
Slutsålda varor – Scoutvaror reserverar sig för eventuell slutförsäljning.
Meddelande om detta sker tyvärr inte förrän vid leverans av varorna till kåren.
Efter att du levererat och fått betalt för produkterna av dina kunder betalar du in
kårens andel till kåren plusgiro 651738-7 senast 20/12. Skriv Jul-[dittnamn] som
meddelande.
Hör av dig vid frågor.
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Detta är priserna för julprodukterna och vad din förtjänst är för varje såld artikel.
Produkter

Försäljningspris Din förtjänst

Dubbla julkort

100

25

Enkla julkort

30

7

Barnens adventskalender

50

12

Scouternas Almanacka

130

32

Duk

500

125

Scouternas ljus i 5-pack

50

12

Värmeljus ekologiska

58

14

Tips
Sälj i scoutskjorta.
Hitta en kompis att sälja med. Det blir alltid roligare. På särskild lapp kan du se hur långt
ifrån alla på t.ex din avdelning bor från dig fågelvägen. Kanske är det någon som bor nära
som du kan sälja med? Om du undrar var personen bor är det bara att fråga personen och
om du inte känner personen ännu kan du be en ledare etablera första kontakt.
Det kan vara bra att läsa på om produkterna. Det finns en lapp med extra produktinfo på
kårens webbplats. Glöm inte att berätta var du kommer ifrån och vart pengarna går – tänk
på att Scouternas Julförsäljning ger pengar både till din egen scoutkår och till alla andra
scouter runt om i Sverige.
Fyll i ditt säljblad så vet du vem som har köpt vad. Spara gärna kundlistan och ta fram den
när det är dags igen. Dessa kunder vill säkert köpa av dig nästa år igen. Lycka till – och
stort tack för att du hjälper Scouterna hjälpa!
Om du fyller i beställningslappen på datorn räknar den automatiskt ut hur mycket du ska
betala in till kåren konto samt hur stor din totala förtjänst är.
Ta en titt på hasselbyscout.se/julforsaljning där du hittar alla lappar och blanketter.
Har du några frågor?
Mejla julsaker@hasselbyscout.se eller ring Emil Öhman på 0706-08 04 25
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