Nu har er förening chans att beställa:

FOLKSPELS LOTTPAKET 2018
– en säck full med pengar! Hur mycket vill ni tjäna?
Med 25 års erfarenhet av föreningslivet och efter samtal med mängder av föreningar har vi tagit fram
Folkspels lottpaket, där er förening endast behöver göra 3 säljinsatser under året – vår, höst och jul!
Lottpaketet innehåller tre välkända produkter med hög kvalitet från Folkspel. Bingolottos Uppesittarkväll 23 december, Sverigelotten med högvinsten 25 miljoner och Bingolottos Julkalender med
möjlighet till miljonvinster.
Ett framgångsrikt lottpaket bygger på att man som förening bestämt sig för att låta medlemmar
få chansen att vara med och hjälpa till. Det ger engagemang och skapar grunden för framtidens
moderna förening där det är självklart att du som medlem är med och hjälper till med intäktsarbetet.
Det skapar förutsättningar att hålla ner egenavgifter och ge fler möjlighet att vara med.
Lottpaketet ger 1 735 kr i intäkt per medlem och ser ut så här:
• Sälj 20 Sverigelotter under våren.
• Sälj 20 rosa Sverigelotter (stödjer Bröstcancerförbundet)
och 10 Julkalendrar under oktober.
• Sälj 15 enkel-uppesittarlotter och 5 dubbel-uppesittarlotter
under december.
Så här mycket kan er förening tjäna på Folkspels lottpaket:

Antal som säljer
10
25
50
100
300
500
1 000

Vilka säljer?
Styrelsen
Lag
Medlemmar
Medlemmar
Medlemmar
Medlemmar
Medlemmar

Intäkt per år
17 350 kr
43 375 kr
86  750 kr
173 500 kr
520 500 kr
867 500 kr
1  735 000 kr

Har ni i föreningen frågor och funderingar så ringer ni oss
på 0771 – 72 72 00, och prata med
någon av våra kunniga föreningssäljare!
Vill du veta mer om Folkspel – gå in på www.folkspel.se
Med vänlig hälsning
Vännerna på Folkspel

Folkspel i Sverige AB
Box 313
431 24 Mölndal
Tel. föreningssäljare: 0771– 72 72 00

All fakta finns på baksidan!

Grattis till vinsten!

FOLKSPELS LOTTPAKET 2018
All fakta:
Ni beställer nu, vi levererar när det är dags – enklare blir det inte!
Ring våra föreningssäljare på 0771-72 72 00
Alla produkter har fantastiska vinster och det är full returrätt på samtliga.
Så här levererar vi lotterna till er:
Insats 1: Sverigelotten levereras under hela våren.
Insats 2: Den rosa Sverigelotten och Julkalendrar levereras senast den 15 september.
Insats 3: Uppesittarlotter levereras senast den 27 november.

BESTÄ
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LOTTP ERT
A
REDAN KET
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