Salgsguide
Inspiration til hvordan du kan
sælge flere julekalendere – og dermed
tjene flere penge til dig og din forening!
Start altid med at fortælle, hvor du kommer fra
(foreningens navn) og hvad overskuddet af jeres salg
går til (eksempelvis nye bolde, spilledragter,
udflugter, lejrskole eller tilskud til en ny hal).
Det er vigtigt, du kan forklare, hvad
Odensekalenderen er.

Argumenter for at købe Odensekalenderen
✓ Overraskelser for over 3.500 kr. i HVER kalender. Når kalenderen er købt, er resten gratis og
helt uden binding. Så for 200 kroner får man for hele 3.500 kr. Kalenderlågerne fungerer som
gavebeviser til byens forretninger og henvender sig til Odense og omegn.
✓ Ingen julestress for de fleste låger kan indløses i december og nogle helt ind i 2020.
✓ Odensekalenderen kan ses som en stor pakkekalender til byen. Den indeholder virkelig gode
overraskelser og noget for hele familien. Det er en skøn måde at opleve byen på ny og få
fælles oplevelser. Lågerne indeholder produkter, mad, drikke og oplevelser – her er nogle
eksempler:
❖ Morgenmadsbuffet for 2, billetter til sportskampe, hjemmelavede æbleskiver med
gløgg, Noget varmt drikke til den kolde juletid og meget, meget mere.
✓ Kalenderen har også fire adventskonkurrencer med præmier for 20.000 kr. ialt.
✓ Kalenderen indeholder en fast donation per solgt kalender. Pengene går i år til Odenses
frivillige sociale foreninger via en donation til årets Frivillig Galla. (arrangeres af Frivilligcenter
Odense m.fl.)
✓ Odensekalenderen støtter dig og din forening med hele 40 kr. per solgt kalender.
Informationerne står også på bagsiden af kalenderen, hvor alle logoer fra de deltagende
virksomheder ses. Ligeledes kan du henvise til vores hjemmeside:
www.odensekalenderen.dk
Held og lykke med salget! Hvis der er spørgsmål,
er I altid velkomne til at kontakte os på
kontakt@odensekalenderen.dk eller
mobil: 50441125.
Med venlig hilsen
Tore True
Medstifter af

