
ADVENTSKALENDER-
KAMPANJEN



VAD?
Vår största gemensamma medelinsamlingskampanj

De finländska scouternas egen produkt (sedan 1947)

100% inhemsk (nyckelmärkning)

Tradition – år 2017 fyller adventskalendern 70 år

Ekonomi för verksamheten

Synlighet



Kalenderförsäljning 2016
294 594 sålda kalendrar, varav 0,77 % såldes i webshopen

– FiSSc: 15 456 st (+ webben 110 st =15 566 st)

-0,23 % färre än året innan

– FiSSc: 577 kalendar färre

– 47 kårer sålde år 2016 - 51 kårer sålde år 2015

I medeltal 4,6 kalendrar/medlem (mål: 6/medlem)

– FiSSc: 3,4 kalendrar/medlem



Försäljning 2000-2016
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www.adventtikalenteri.fi
Totalt 2 273 kalendrar såldes i webshopen (55 % ökning)

– FiSSc: 110 st sålda (116 st år 2015)

Köp i medeltal: 1,6 kalendrar/kund

8,5 % av besökarna köpte kalender



ADVENTSKALENDER-
KAMPANJEN 2017



Nytt 2017!
Adventskalendern fyller 70 år – synlig i all intern och extern

marknadsföring

– FS målsättning 297 500 kalendrar (1% ökning)

– FS målsättning 2700 sålda i webshopen (20% ökning)

Ny illustratör Elina Warsta

Anvisningar för: Hur hantera pengar i kåren!

– Färre köpare har kontanter – såhär kan kåren ta i bruk kortbetalning

(t.ex. Izettle)

– mobilbetalning utreds (FS)



Kuksa – videoklipp som hjälp åt kårerna

– Såhär skapar du kårens kampanj i Kuksa

Kårerna uppmanas att ännu mera att utnyttna föräldrarna och deras

arbetsplatser/företag. Finns färdigt material som kårerna kan använda (e-

post botten, brev) riktat till kårens föräldrar.

Open Badge – i bruk i alla distrikt/FiSSc

Tomtemärke i silver för 50 st sålda (FS)



FiSSc satsningar 2017
20 000 kalendrar beställs

Individuell tävling

– 8-14 sålda

– 15-29 sålda

– 30-99 sålda

– 100 sålda

Tomtemärke i silver (50) / Tomtemärke i guld (100)



www, Kuksa, materialbanken
verksamhet.scout.fi

adventtikalenteri.fi

partio.fi/materiaalipankki

kuksa.partio.fi


