
Teemme unelmista totta – yhdessä!

– TOIMI HETI! TILAA VIIMEISTÄÄN 30.4.2014! 

SEURAAVAA ARPAKAUSI 
15.4-14.10.2014

KEVÄÄN ENNAKKOTILAAJAETU
Nyt kannattaa tilata Urheilun Unelma-Arvat 
kevään ja kesän varainhankintaan. 
Ennakkotilaajana saat 20% enemmän 
tuottoa seuralle.

PÄÄTAVARAVOITTONA JOPA 200 000 €! 
Urheilun ympärivuotisissa arpajaisissa 
on houkuttelevat voitot ja tuotot ovat 
seuroille verottomia. Urheilun 
Unelma-Arpa toteuttaa unelmia. Joka
viides arpa voittaa ja 75% arpajais-
tuotosta palautuu suoraan arvan 
ostajille sekä tukena nuorisoliikuntaan.

PALKITSEVAA VARAINHANKINTAA!
Unelma-Arpa on varainhankinnan keino 
kaikille suomalaisille urheiluseuroille. 

www.unelma-arpa.fi
Katso lisätietoja ja tilaa:

Tilaa arvat nyt- Seuralle
 20% enemmän tuottoa!

Myyntiprovisio

50 %

 ARPA- EXTRA HINTA   TUOTTO 
 TILAUS ARPAA SEURALLE (*    YHTEENSÄ

 200 arpaa 20 kpl 600,00    720,00

 500 arpaa 50 kpl 1500,00    1800,00

 1000 arpaa 100 kpl 3000,00    3600,00

 2000 arpaa 200 kpl 6000,00    7200,00
Arvan 
hinta

6€

seuralle



Teemme unelmista totta – yhdessä!

www.unelma-arpa.fi
Katso lisätietoja ja tilaa:

Varainhankinnan
menestystarinoita!

Myyntiprovisio

50 %
seuralle

Arvan 
hinta

6€

Saimme uutta puhtia varainkeruuseemme 
Olemme jo usean vuoden ajan pyrkineet helpottamaan vanhempien 
taakkaa toiminnan kustannusten rahoittamiseksi erilaisin tavoin - 
pakkaamalla mainoksia, myymällä sukkia, suklaata, keksejä, 
vessapaperia…

Kun kuulimme, että arpojen myyminen on seuroille verotonta tuloa, 
päätimme kokeilla Urheilun Unelma-Arpaa ja kokemukset ovat olleet 
rohkaisevia. Nyt keväälläkin otamme arpoja myyntiin ja Unelma-Arpa 
onkin jo olennainen osa varainhankintaamme. Arpoja on paljon 
helpompi myydä kuin aiempia tuotteita!

Myyntipaikkana kaupat ja keskukset 
Olemme sopineet paikallisen kauppiaan kanssa myyvämme viikon-
loppuisin Unelma-Arpoja kaupan parkkialueella ja sisäänkäynnillä. 
Peliasuihin pukeutuneet juniorit ovat innoissaan mukana myymässä, 
ja usein ihmiset ostavat kerralla useammankin arvan. Kahden kympin 
setelillä saa jo kolme Unelma-Arpaa ja parin euron vaihtorahakolikolla 
on helppo raaputtaa arvat vaikka samatein. Usein ostaja lähteekin 
paikalta voittajan hymy kasvoillaan!

Seuran saama tuotto yhteensä 30 000 euroa! 
Otimme Urheilun Unelma-Arpoja urheiluseurallemme myyntiin 
syyskaudella ja kaikki seuran 500 jäsentä sitoutuvat myymään 10 
arpaa. Kauppa kävi perinteisesti sukulaisille, kavereille, kollegoille, 
ja innostuttiinpa joissain perheissä mahtavista palkinnoista niin, että 
arvat raaputettiinkin kotioloissa! Unelma-Arpa oli seurallemme 
todellinen unelma, jonka avulla saimme kerättyä muun muassa 
kisamatkakuluihin mukavasti rahaa. Kun kevään varainhankinta 
hoituu samalla innolla, olemmekin kahdella pelikaudella keränneet 
yhteensä 30 000 euroa! 
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