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Ekstra inntekter og god økonomi i salg av julekalendere … 

Valgfri forside motiv / bilde og fullfarge trykk på begge sider 

uten ekstra kostnader! 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kalenderne leveres i format A-4 med 24 luker plassert i ytterkant av kalendernes fremside, 

dette for å få best mulig flate til bilde eller motiv fra din forening eller aktivitet.  

Baksiden benyttes til gevinstoppsett, sponsorer og annen nødvendig informasjon. 
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HVORDAN GÅR MAN FREM VED BESTILLING AV KALENDERE: 

 Dere velger selv antall kalender / hvor mange kalendere foreningen eller hvert medlem kan 

selge. (f.eks. 5-10 kalendere pr. medlem) 

 For god og effektiv økonomi anbefaler vi en utsalgspris på kr 100,-/kalender. 

 Salgsperioden bør settes/avgrenses til en kort periode, men må avsluttes før 1.desember. 

 Videre må det på forhånd settes opp en gevinstliste; antall gevinster, verdi pr. gevinst og 

selvsagt en oversikt over vinnertall eller gevinstsymboler. (se info om dette på neste side)  

 Verdien av gevinster bør utgjøre minimum 25% av lotteriets totale omsetning. 

Vi anbefaler å benytte gavekort som gevinster. Effektivt og enklere å administrere enn å 

skaffe til veie ulike produkter. Men selvsagt kan gavegevinster, selvlagde og- eller sponsede 

gaver også fungere godt.  

 Annen nødvendig info som må være med på kalenderne; (sette gjerne på baksiden sammen 

med gevinstoppsettet) - arrangørens navn / kontaktperson/mobil nr., salgspris, opplysninger 

om antall kalendere i salg og total omsetning. HUSK! Vipps nr. om dere skal benytte dette! 

Til slutt må det også stå informasjon om hvordan gevinstutleveringen skal foregå. 

TING TAR TID – start forberedelsene nå: 

• Oppsettet av layout, bilder, logoer, tekster gevinstoppsett skal settes, redigeres og godkjennes. 

PS! Vedr. bilde kvalitet: Bilde(r) som eventuelt ønskes på kalenderne må være høyoppløselig.  

Dvs. ikke utklipp fra hjemmesider e.l. Vennligst send gjerne filer i PDF, TIFF eller PSD format! 

• Bestillingsfrist til produksjon og leveringstid er fastsatt, så vær ute i god tid! 

         Siste frist for innsending av materiell, bilder, tekst og logo: 10. oktober 

Levering av julekalendere er beregnet til uke 45 – (NB! felles leveranse fra vår produsent!). 

 

Husk også: Meldeskjema for lotterier med samlet omsetning under kr 200.000,- pr. 

kalenderår - skal registres på Lotteritilsynet; 

https://lottstift.no/for-aktorer/registrere-og-rapportere-smalotteri/ 

 

Julekalendere er en tradisjon I Norge og for mange foreninger,  

lag og korps gir dette en god inntekt til foreningskassen.  

Kalenderne er lettsolgte ved god organisering og vi anbefaler at dere 

på forhånd klargjør en effektiv betalingsløsning som f.eks.  

VIPPS-konto slik at man slipper styret med kontanter.  

Benytt også digitale plattformer for å spre salgsbudskapet;  

Facebook, Instagram etc. til familie og venner ... 
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Velg mellom SYMBOLER eller UTTRUKNE NUMMER  
til gevinstoppsettet: 

 
Kalendere med julesymboler i lukene:  
Her er det om å gjøre å samle sammen «juletrær» symboler i gevinstoppsettet. 

Det kan da settes opp fra tre til fem gevinstkategorier (hvor man samler sammen 

minimum 3 juletrær og opp til maks 7 juletrær). – SE EKSEMPEL; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendere med nummer i lukene:  
Her benyttes et uttrukket lodd-/vinnernummer pr dag (24 datoer). 

Eskanor AS kan sørge for uttrekning av numrene til gevinstoppsettet!.  

SE EKSEMPEL; 
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PRISER / BETINGELSER 

 

Pris pr. kalender som inkluderer;  

• Oppsett av layout, tekster, logo bilder etc. 

• Gevinstliste oppsett / uttrekning av vinnertall 

• Fullfarge trykk på begge sider 

Kr 25,-/stk inkl. moms + porto fra Horten 

Antall kalendere pr. bestilling må være hele hundre (200, 500, 1000 etc.) 

Minimum antall = 500 kalendere. 

 

Leveringsbetingelser: 

• Siste frist for innlevering av materiell, bilder, tekst og logo er 10. oktober 2022.  

• Levering av kalendere fra produksjon er UKE 45. 

• Faktura tilsendes på e-post evt. EHF ved levering av kalenderne. 

• Betaling av faktura innen 30. november 2022.  

 

Kontakt: 

Eskanor AS  

Tlf.nr.: 33 03 17 50 

E-post: info@eskanor.no 

Hjemmeside: www.eskanor.no  

Org.nr: 956 250 935 

Besøksadresse: 

Borreveien 112 

3186 Horten 

 

 

 

 


