
Adventtikalentereiden myyjän ohjeet 2021
Tästä paperista löytyy sellaisia tietoja, joita kalenterin myyjän on hyvä pitää mielessä
kalentereita myydessä. Alareunasta löytyy myös kaikki perustiedot ja esimerkiksi ohjeet
MobilePaylla maksamiseen. Tämä paperi kannattaakin ehkä ottaa mukaan kun kalentereita
lähtee myymään, niin unohduksen sattuessa asian voi aina tarkistaa.

Adventtikalentereiden myyjän ohjeet
1. Ole ajoissa liikkeellä, sillä usein marraskuun lopussa suurin osa ihmisistä on jo

kalenterinsa ostanut.
2. Muista kertoa kuka olet ja mistä lippukunnasta tulet. Mikäli partiolaisten

adventtikalenterit ovat asiakkaalle uusia, kerro myös miksi niitä myydään. Myös huivi
kaulassa on hyvä merkki siitä kuka olet ja mistä tulet.

3. Muista turvallisuus myydessä, suosittelemme maskin käyttö yli 12-vuotiaille. Lisäksi
on hyvä muistaa pitää vähän väliä asiakkaaseen. Ja ovelta ovelle myydessä
asiakkaan kotiin sisälle ei mennä, vaan myynti tapahtuu ovelta.

4. Muista ottaa mukaan vaihtorahaa. Lisäksi muista olla tarkkana rahojen kanssa
muutenkin.

5. Pidä kirjaa siitä, kuinka monta kalenteria olet myynyt ja kuinka monta sinulla vielä on.
Lisäksi huolehdi, että sinulla on myydyistä kalenterista rahat tallella. Kun pidät läpi
myynnin huolta asiasta, ei kalentereiden palautuksessa ja rahojen tilityksessä tule
ongelmia.

6. Käteisen lisäksi asiakas voi maksaa MobilePaylla. Jos mobilepay tai käteinen ei ole
vaihtoehtoja asiakkaalle, voi hänelle vinkata olemassa olevasta adventtikalentereiden
verkkokaupasta. Myös kauempana asuville tutuille ja sukulaisille voi kertoa
verkkokaupasta. Verkkokauppa ostoissa on tärkeää valita meidän lippukunta, mikäli
tuen haluaa meille.

7. Ota mukaan myymään kaveri ja iloista mieltä. Iloiselta myyjältä/myyjiltä on kalenteri
mukavampi ostaa. Vaikka asiakas ei kalenteria ostaisi, voi hänelle silti toivottaa hyvät
päivänjatkot tai mukavaa joulunodotusta.

8. Uskalla kysyä apua. Apua voi kysyä kotona muilta perheenjäseniltä tai partiossa
omalta johtajalta tai kalenterivastaavilta.

Perustietoja:
1. Kalenterin hinta on 10€. Raha menee partiolaisten toiminnan tukemiseen.
2. Maksu käteisellä tai mobilepaylla.

a. Mobilepaylla maksu toimii seuraavasti: Ostaja voi myös maksaa
kalenterinsa MobilePaylla. Tällöin vastaanottajaksi laitetaan lippukunnan
numero 52689 ja viestikenttään laitetaan ”Adventtikalenteri, [myyjän nimi]”.
Ostajan tulee näyttää myyjälle näytölle ilmestyvä todistus maksusta ja
maksu on sillä hoidettu suoraan lippukunnalle.

3. Adventtikalentereiden verkkokauppa löytyy osoitteesta
https://www.adventtikalenteri.fi

4. Myyntiaika alkaa 15.10 ja päättyy joulukuun alussa, muista kuitenkin että
kalenteri alkaa jo 28.11, eli myynti kannattaa ajoittaa ennen sitä.

https://www.adventtikalenteri.fi

