JULEKALENDER
Valgfritt motiv/bilde på forsiden (+ valgfri tekst/layout på baksiden)
•

Format A4 (24 luker) - - Valgfritt motiv / bilde på forside og bakside i fullfarge trykk
Lukene er plassert rundt midtfeltet slik at det ikke ødelegger bilde motivet …

•

Valgfri layout på baksiden for gevinstliste, sponsorer og annen info - fullfarge trykk.
GEVINSTOPPSETT: Kalendere med symboler (samle 3-7 «juletrær» innenfor 24 datoer)
eller kalendere med 24 ulike vinnertall til de 24 datoene (ref. trekningsliste og gevinst oppsett).
Ved valg av symboler benyttes gjerne tre til fem gevinstkategorier (dette bestemmer dere);
1- gev = 7 juletrær, 2-gev = 6 juletrær, 3 gev = 5 juletrær, 4 gev = 4 juletrær, 5 gev = 3 juletrær.

Dere bestemmer selv:





Hvor mange kalendere foreningen ønsker å selge (f.eks. 5-10 kalendere pr. medlem …)
Utsalgspris pr kalender (vi anbefaler kr 100,-/kalender, dette gir god økonomi!)
Salgsperiode (bør avsluttes før 1.12.)
Gevinster – dvs. verdi, antall gevinster/vinnere og oppsett av gevinstliste
(Verdien av gevinster bør være minimum 25% av lotteriet totale omsetning)
NB! Vi anbefaler å benytte gavekort som gevinster – dette er svært effektivt og minimal
administrering mht. å skaffe gevinster.
 Annen nødvendig info; arrangørens navn / kontaktperson, antall kalendere/omsetning samt
PRISER – Valgfritt motiv:
Antall

Omsetning

Pris

Ved salgspris
kr 100,-/kalender

500
1000
1500
2000

50000,100000,150000,200000,-

11.000,18.000,24.000,30.000,-

Alle priser gjelder ekskl. moms + porto fra Horten.

BESTILL I TIDE!
Ting tar tid; Skaffe gevinster, oppsett
av layout, husk meldeskjema til
Lotteritilsynet (gjelder omsetning
under kr 200.000) – www.lottstift.no
Siste frist for bestilling av årets
julekalendere er 18. oktober!

info@eskanor.no - www.eskanor.no – 330 31750

JULEKALENDER
Standard motiv på forsiden

(inkl. valgfri tekst/layout på baksiden)

•

Format A4 (24 luker) - standard bildemotiv på forsiden (Nisse med slede el. Juletre / peis)
Lukene er plassert rundt midtfeltet slik at det ikke ødelegger bilde motivet …

•

Valgfri layout på baksiden for gevinstliste, sponsorer og annen info - fullfarge trykk.
GEVINSTOPPSETT: Kalendere med symboler (samle 3-7 «juletrær» innenfor 24 datoer)
eller kalendere med 24 ulike vinnertall til de 24 datoene (ref. trekningsliste og gevinst oppsett).
Ved valg av symboler benyttes gjerne tre til fem gevinstkategorier (dette bestemmer dere);
1- gev = 7 juletrær, 2-gev = 6 juletrær, 3 gev = 5 juletrær, 4 gev = 4 juletrær, 5 gev = 3 juletrær.

Dere bestemmer selv:





Hvor mange kalendere foreningen ønsker å selge (f.eks. 5-10 kalendere pr. medlem …)
Utsalgspris pr kalender (vi anbefaler kr 100,-/kalender, dette gir god økonomi!)
Salgsperiode (bør avsluttes før 1.12.)
Gevinster – dvs. verdi, antall gevinster/vinnere og oppsett av gevinstliste
(Verdien av gevinster bør være minimum 25% av lotteriet totale omsetning)
NB! Vi anbefaler å benytte gavekort som gevinster – dette er svært effektivt og minimal
administrering mht. å skaffe gevinster.
 Annen nødvendig info; arrangørens navn / kontaktperson, antall kalendere/omsetning samt
PRISER – Standard motiv:
Antall

Omsetning

Pris

Ved salgspris
kr 100,-/kalender

500
1000
1500
2000

50000,100000,150000,200000,-

8.500,13.000,17.250,21.000,-

Alle priser gjelder ekskl. moms + porto fra Horten.

BESTILL I TIDE!
Ting tar tid; Skaffe gevinster, oppsett
av layout, husk meldeskjema til
Lotteritilsynet (gjelder omsetning
under kr 200.000) – www.lottstift.no
Siste frist for bestilling av årets
julekalendere er 18. oktober!

info@eskanor.no - www.eskanor.no – 330 31750

Bakside layout … for bl.a gevinstliste, salgsperiode og nødvendig info
Baksiden av kalenderne benyttes vanligvis til å sette opp en oversikt over gevinster,
gevinstverdi, loddnummer eller symboler, omsetning, antall kalendere i salg og nødvendig
informasjon om arrangør, kontaktperson og evt hvordan gevinstutleveringen foregår.
I tillegg kan man sette inn sponsor logoer eller annen relevant eksponering.
Kalendere med NUMMER: Her benyttes et vinnernummer pr dag/dato;

Kalendere med SYMBOL:
Her er det om å gjøre å samle
sammen «juletrær».
Det velges fritt hvor mange
gevinstkategorier man ønsker
å benytte …
Minimum tre kategorier!

1-gev = 7 juletrær,
2-gev = 6 juletrær,
3 gev = 5 juletrær
4 gev = 4 juletrær,
5 gev = 3 juletrær.

info@eskanor.no - www.eskanor.no – 330 31750

