
ADVENTSKALENDER-
KAMPANJEN 2020



I L LU ST R ER AD AV  CHR IST E L  R ÖNNS

Välilehti esityksen eri osioille



Scouternas
adventskalender…

Sedan 1947, Finlands Svenska Flickscouter

Genererar lika mycket intäkter som övriga stora
medelsinsamlingskampanjer i Finland: Rosa 
Bandet, Hungerdagen och Gemensamt ansvar.

Är vår viktigaste medelsinsamlingskampanj: ca 20-
25 % av scoutingens årliga intäkter.





Fördelning av 
intäkter

Samma fördelning i webbshopen! Till priset tillkommer
dock postavgifter.

Scoutrådet godkänner årligen fördelningen

OBS! Kåren får intäkter utbetalade från webbshoppen
som överstiger 10€

FS sköter allt det praktiskta kring webbshopen – utnyttja
den!



Fakta
Kalendern trycks på FSC-certifierad kartong (visar att 
skogsägare tar hand om sin skog på ett ansvarsfullt sätt) och har 
Nyckelmärkning

Kampanjtid 15.10-5.12

Returprocent 2020 = 50%

Kåren får donera 2 kalendrar under kampanjtiden

Donera osålda efter 5.12 – intyg i Kuksa behövs

Kalendern säljs:

– i kårerna (~99 %)

– i webbshopen (~1 %)



Hur säljer vi 
kalendrar?

Stora skillnader i kårernas försäljning.

– Medeltal 2019: 4,2 st/medlem
(FiSSc: 3,5 st/medlem)

– Top 10 %: 8,7 st/medlem
(FiSSc: 8,3/medlem)

Med hjälp av julkampanjchefsförfrågan har vi samlat in 
uppgifter om vad som kan öka kårens
försäljningsresultat.

Det ser ut som om aktivitet har en direkt inverkan på
kampanjresultatet!

Med andra ord:

Åtgärder har betydelse – de bästa resultaten nås inte utan
insatser. 



Hur kan vi bli bättre?
Baserat på de svar som julkampanjcheferna uppgett i feedbackförfrågan har vi gjort några observationer! 

1. Kårer som ställt upp ett försäljningsmål, uppnår 14,6% bättre resultat än medeltalet.

2. Kårens storlek påverkar inte märkbart den genomsnittliga försäljningen.

3. Antalet försäljningssätt påverkar resultatet!

- Kårer som enbart säljer dörr till dörr, säljer i medeltal 12,2% färre kalendrar.

- Kårer som använde sig av flera (mer än 2) försäljningssätt (dörr till dörr, utanför affär, basarer etc.) uppnådde 25,3 % bättre resultat än 
medeltalet. 

4. Kårer som marknadsför sin försäljning på www.adventtikalenteri.fi –sidan uppnår 23,3 % bättre resultat än medeltalet. 
Dessa kårers resultat är t.o.m. 36 % bättre än de kårers som inte använde kanalen.

5. Kårer som erbjuder mobilbetalning uppnår 22 % bättre resultat än medeltalet.

6. Kårer som använder två eller flera markandsföringskanaler säljer bättre än medeltalet.

http://www.adventtikalenteri.fi/
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Varför köper man
adventskalendern?

Då kunder köper en adventskalender, är det framför allt för 
att stöda kårens verksamhet. Som bonus för sitt bidrag får
hen en adventskalender. Den främsta orsaken till
köpbeslut hos kunden är viljan att understöda det lokala
ungdomsarbetet. 

74 % av finländarna bidrar på något sätt till välgörenhet. 
För köpare är en personlig orsak (43%) den viktigaste
orsaken till att bidra. På andra plats är viljan att vara med
och förändra och förbättra världen (18 %). 
Källa: Vastuullisen lahjoittamisen tutkimus 2017 

http://news.cision.com/fi/republic-of-communications/r/tutkimus--suomalaiset-luottavat-kerayksiin-ja-haluavat-lahjoittaa,c2277946


Tillstånd
För försäljning på allmänna platser behövs inget 
tillstånd. 

– Dörr till dörr, ute på gator

Om ni säljer kalendrar intill en affär eller i ett 
köpcentrum -> be om tillstånd av köpmannen

– Affärer, köpcentrum, busstation etc.

Adventskalenderförsäljningen är momsfri 
medelsanskaffning av en allmännyttig förening. 
Försäljningen kräver inget 
penninginsamlingstillstånd.



UPPDRAGET SOM JULKAMPANJCHEF



Kampanj-
administration

Ställ upp ett mål för kåren

Beställ kalendrar, hämta dem, dela ut dem

– Ta hjälp av gruppledare, berätta åt dem hur du vill att
kalenderadministationen sköts

Berätta om kampanjen internt i kåren

– Informera även vårdnadshavare (vad samlar ni medel för, hur
kan man hjälpa)

Marknadsför er kampanj

– www.adventtikalenteri.fi, kårens sociala media, lokalaffären…

Redovisa er försäljning 8.12, returnera/donera osålda
kalendrar

http://www.adventtikalenteri.fi/


Att ställa upp
försäljningsmål

Ett mål kan t.ex. vara:

– en summa i euro som kåren vill tjäna in
– antalet kalendrar kåren kommer att sälja
– en konkret sak som kåren vill införskaffa, t.ex. ett nytt 

halvplutonstält
– en personlig målsättning för alla medlemmar, t.ex. alla 

säljer fem kalendrar fler än förra året

Fundera tillsammans på vad ni vill uppnå. Då man 
gemensamt besluter sig för ett mål är det lättare för alla 
att sträva till att uppnå det.

Påminn även försäljarna att berätta om kårens 
målsättning och varför ni säljer kalendrar!



Kårens
målsättning

Att ställa ett mål underlättar: 

– Budskapet till köparen (=vad ska vi göra med ditt bidrag)

– Försäljarnas egna målsättningar



Följ upp huruvida
ni närmar er
målsättningen

Ställ även upp delmål – fira redan uppnådda delmål 
under pågående kampanj

”Adventskalenderhandeln går het – vi har redan sålt 540 
kalendrar! Inkommande lördag hittar du våra försäljare 
utanför S-Market kl. 10-14.”



Nationella mål
Försäljning och köp av kalendern är 
möjligast enkelt!

– Kårerna tar i bruk flera alternativa betalsätt. 
– Kårerna berättar synligt åt potentiella köpare 

när och var de säljer kalendrar 
– Kårer synliggör sin försäljning på 

www.adventtikalenteri.fi – sidan
Adventskalendern uppfattas som ett sätt att 
stöda den lokala scoutverksamheten! 

– Kårerna berättar åt kunderna om målet för 
deras intäkter

Kårerna uppfattar 
adventskalenderförsäljningen som en viktig 
medelsanskaffningsmetod 

– Kårerna ställer upp försäljningsmål
– Antalet sålda kalendrar/ medlem ökar

http://www.adventtikalenteri.fi/


Betalsätt
Försäkra er om att det är möjligast lätt att köpa en 
adventskalender! Ifall kontanter är den enda möjligheten till
betalning blir kalendern eventeullt inte såld.

MobilePay erbjuder scoutkårer transkationer till ett nedsatt
pris under tidpunkten 1.10-31.12.

– MyShop –tranaktionernas pris 0,5 % av betalningen utan en 
minimigräns (normalt 0,75 % / 6 snt).

– Kåren kan skapa oändligt med underkonton (kort numror) med
hjälp av vilka ni t.ex. på försäljarnivå kan följa med vem som
sålt vad.

Även att erbjuda kortbetalning underlättar köp för kunden. 
Betalteminaler utan månadsavgifter får man t.ex. av 
iZettleltä.



MARKNADSFÖRING OCH MATERIAL



Marknadsföring
2/3 av kunderna vet inte var man kan köpa en 
adventskalender!

Om försäljning sker endast sporadiskt dörr till dörr, finns
det en stor risk att en köpare och en försäljare aldrig möts.

Ni kan marknadsföra er försäljning bl.a.:

– På adventtikalenteri.fi försäljningsplatssökning
– Kårens facebook-sida
– Kårens webbsida
– Plansch I närbutiken/bibliotekets/församlingen



Marknadsföring
forts.

En bra försäljare möter kunden då hen är villig att göra
ett köp.

Människor har olika önskemål var och när de vill köpa
en kalender – vi måste således erbjuda kunderna olika
möjligheter!

Var kan ni möta kunder?

– Utanför affären
– På arbetsplatser
– Marknader
– Hemdörren

www.scout.fi/materialbanken

– Planscher
– Bilder (sociala media etc)
– Brevbotten m.m.
– JulkampanjchefsInfohäfte



Webbshopen

Kunden kan rikta sitt köp till den kår hen själv väljer. 

Flera leveransadresser i samma beställning

Allt det praktiska kring köpet (betalning, leverans etc.) 
sköts av Finlands Scouter, så detta är definitivt ett 
alternativ som bör utnyttjas av kåren!

Webbshopen fungerar således som en utmärkt 
försäljningskanal för kåren. 

Det lönar sig att aktivt marknadsföra den i kårens sociala 
media kanaler och till kunder som. t.ex. i brist på kontanter 
inte kan köpa kalendern. 

Kom ihåg att påminna kunden om att välja just er kår som 
mottagare för köpet!

OBS! Egen länk till kårens webbshop finns!

(www.partio.fi -> Lippukunnille -> Adventtikalenteri -> verkkokauppa)

http://www.partio.fi/


FÖRSÄLJNINGSARBETE



Hur sälja?

Din och gruppledarnas inställning till kampanjen betyder
mycket för försäljarnas iver.

Uppmuntra och sporra försäljarna.

Berätta och tipsa försäljarna om hur man lyckas med sin
försäljning. 

Koordinera försäljningsippon utanför köpcenter eller vid
lokalaffärer.



Vårdnadshavare

Informera vårdnadshavare i god tid, modellbotten finns i 
materialbanken

Berätta åt hemmen varför ni säljer kalendrar och varför det är
viktigt för kåren.

– Medelsanskaffning – vad använder ni pengarna till?

– Fostrande – vad lär sig scouterna då de säljer kalendrar?

Vårdnadshavare som har en positiv attityd till försäljningen
motiverar och stöder sitt barn

Speciellt i år kan vårdnadshavare hjälpa kåren genom att om
de så vill sälja kalendrar på t.ex. sin arbetsplats.

– FS kommer att skicka ut ett meddelande om detta till alla 
vårdnadshavare v. 43/44



Försäljningsplatser

Uppge era försäljningsplatser i Kuksa (= synliga på
www.adventtikalenteri.fi) 

– Uppge åtminstone julkampanjchefens kontaktuppgifter

– Kan ni erbjuda hemleverans?

Ni kan öka på försäljningen genom att arrangera mer
koordinerad försäljning?

Suomen Partiolaiset koordinerar försäljning på alla landets
Citymarket affärer 21-22.11 kl. 10-15. Anmäl kårens intresse
att delta: https://webropol.com/s/myyntitempaus2020

http://www.adventtikalenteri.fi/
https://webropol.com/s/myyntitempaus2020


Säkerhet

Öva på försäljningssituationer i kåren – det kan vara 
skrämmande för de yngre som deltar första gången.

Säkerhet vid försäljning: 

– Rör er parvis

– Ledare nära, då ni säljer tillsammans

– Lämplig tid för försäljning: 16.30–19.30, inte senare

– Tillstånd av föräldrarna om barnen säljer utöver era
mötestider.

– Påminn om trafiksäkerhet, reflexer

– Privatområden – var kan man inte sälja utan tillstånd

– Hantering av pengar, vad är en lämplig växelkassa



Hur påverkar
Covid-19

Så som i all scoutverksamhet värnar vi även inför 
adventskalenderförsäljningen om säkerhet i första hand. 
Vi säljer kalendrar endast om det är möjligt att 
genomföra tryggt.

Kan finnas stora variationer områdesvis.

Striktare anvisningar kan komma med kort varsel.

1. Utnyttja www.adventtikalenteri.fi – webbshopen

2. Alternativa betalsätt

– MobilePay – förmånligare priser för kårerna hösten 2020

3. Distansförsäljning lokalt

– Kan ni på er ort arrangera distansförsäljning? T.ex. Beställ
en kalender här, vi levererar den till din hemdörr!

http://www.adventtikalenteri.fi/


Kuksa 
anvisningar

Adventskalenderkampanjen administreras via Kuksa. 

Beställning av kalendrar

– OBS! Kvittera beställningen mottagen

Kårens försäljningsställen synliga på
www.adventtikalenteri.fi –sidan

– Om inte annat, lägg in åtminstone dina uppgifter

Intern försäljningsgrupp – kan redigeras av 
gruppledaren

Gemensam försäljningsgrupp mellan olika kårer

www.scout.fi/adventskalendern

http://kuksa.partio.fi/
http://www.adventtikalenteri.fi/


Donera

Kåren får donera 2 kalendrar under 
pågående kampanj

Passa på att tacka hyresvärden, 
kontaktpersonen i församlingen, eller annan 
samarbetspart.

Märk som donerade i Kuksa (uppge vem ni 
donerat åt). Kalendrarna tas bort från 
slutsumman.

Donera osålda efter kampanjtiden (fr.o.m. 
6.12).

– Donationsintyg krävs

– Kan göras först fr.o.m. 6.12



PRISTÄVLING 2020



Skatter

En gåva eller ett pris som en kårmedlem får är per sig 

beskattningsbar inkomst. Om kåren belönar sina egna 

försäljare med egna priser som anses vara av värde (ej 

godispåse, reklamkeps, etc) eller om ni betalar ut en del av 

intäkter åt försäljarna, bör kåren anmäla dessa till 

inkomstregistret. Läs mera på scout.fi/adventskalendern

www.inkomstregistret.fi



Pristävling 2020
Tomtemärket är ett nationellt gemensamt sätt att 
sporra försäljarna. 

De finska distrikten har gemensamt kommit överens om 
att höja gränsen i år till 12 sålda för att få tomtemärke.

Målet är att samma utförda arbete ska generera samma 
belöning landsomfattande.

Kategorierna för årets pristävling är följande:

– 10 sålda = tomtemärke

– 20 sålda = Koziol mugg

– 50 sålda = tomtemärke i silver

– 100 sålda = tomtemärke i guld + Goal Zero Light a life 
mini USB lampa



Kårtävling 2020

I år har vi valt att belöna kårvinnare i två skilda 
kategorier. Vinnarna får varsitt presentkort till 
Scandinavian Outdoor (á 350€).

Kategori 1: vinnare är den kår som sålt mest/medlem

Kategori 2: vinnare är den kår som ökat mest (%) 
antalet såld/medlem

Medlemsantalet i kåren baserar sig på antalet 
medlemmar i Kuksa per 15.10.2020 (datumet för 
kampanjstart). Deltagande i kategori 2 kräver att 
kåren deltagit i adventskalenderkampanjen tidigare.



Kalenterikuvitukset 2020: Christel Rönns

TACK!
SCOUT.FI/ADVENTSKALENDERN
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