”Vara
hank ininta
ympä a
vuod ri
en!”

”Unelma-Arvalla urheiluseurat saavat
kerättyä helposti rahaa toimintaansa.
Ansaitsette JOPA 50% MYYNTIPROVISION
myydyistä arvoista!”

TILAUSLOMAKE
TILAAJA:
SEURAN NIMI

ETUNIMI SUKUNIMI

Hei,
PUH. 				SÄHKÖPOSTI

Kevät on lähestymässä, ja nyt on hyvä hetki taas kerätä toimintatonneja seurallenne.
Arpamyynti on varainhankintakeinona seuroille vaivaton ja palkitseva vaihtoehto,
sillä talkootyönä tehty arpamyynnin tuotto on seuroille verotonta tuloa.

KATUOSOITE

Mitä seuranne tekisi 5000- 30 000 eurolla?

POSTINUMERO JA TOIMIPAIKKA

Arpamyynnillä seurat voivat tehdä varainhankintaa kaksi tai jopa useamman kerran
vuodessa. Esimerkiksi seura jolla on 250 jäsentä voi helposti ansaita vuodessa jopa
7500-15000 €. Tämä onnistuu siten että jokainen jäsen myy 5- 10 arpaa kaksi kertaa
vuodessa, eli pienellä vaivalla varsin merkittäviä toimintavaroja.

TILAAN, KYLLÄ KIITOS!
Tilatessamme ennen 30.4 saamme arpatilauksemme määrän mukaan samaan
hintaan extra-arpoja myytäväksi alla olevan taulukon mukaan.
HUOM! Tilauksen voi tehdä myös netissä: www.unelma-arpa.fi

Pienempikin ryhmä tai joukkue voi tilata arpoja ja ansaita itselleen huomattavia toimintavaroja. Katso oheisesta liitteestä esimerkkejä miten myynti on toteutunut seuroissa.

Suomelinsin
moniplauaojin
ja -arpa!
tavara

Houkuttelevat palkinnot ja edullinen 6 euron arpahinta
takaavat arpamenekin.
Unelma-Arpa on houkutteleva arpa ostaa - PÄÄTAVARAVOITON ARVO
jopa 200 000 euroa! Joka viides Urheilun Unelma-Arpa voittaa ja voittoja on yli
160 000 kpl, yhteisarvoltaan lähes 2,3 miljoonaa euroa!

Suomen Ampumahiihtoliitto on omistajana mukana Suomen
suurimmassa urheilun tavara-arpajaisessa!
Valo on omistajana mukana Suomen suurimmassa urheilun

Yli 75% Urheilun Unelma-Arvan tuotosta palautuu seuroille ja arpojen ostajille. Urheilun
Unelma-Arpa on kaikkien seurojen urheiluarpajainen - Suomen suurin ja monipuolisin ympärivuotinen tavara-arpajainen.
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Lue kuirojeleelta
kääntuörpojen
se uksia
kokemArvasta!
Unelma

EXTRA
ARPA-			
TILAUS			
ARVAT

HINTA			
SEURALLE (*		
TILAAMME

200 arpaa			
20 arpaa

600,00

kpl

500 arpaa			
50 arpaa

1500,00

kpl

1000 arpaa			
100 arpaa

3000,00

kpl

2000 arpaa			
200 arpaa

6000,00

kpl

TEHKÄÄ ENNAKKOTILAUS 30.4.2014 mennessä, niin saatte
tuntuvan lisätuoton 50% MYYNTIPROVISION lisäksi!
Arpajaksolle (15.4-14.10.2014) ennakkotilauksen 30.4.mennessä tehneet seurat saavat 20%paremman
tuoton myymistään arvoista normaaliin 50% myyntiprovision lisäksi! Tutustu tarjoukseen
tilauslomakkeen kääntöpuolella.
Palkitsevin terveisin

Tilaajan allekirjoitus
Lähetä tilauksesi osoitteella: Tilaus helposti netissä:
URHEILUN UNELMA-ARPA
www.unelma-arpa.fi
Kornetintie 6 C
00380 Helsinki
SEURA VOI VALITA KAHDESTA TILAUS- JA TILITYSVAIHTOEHDOSTA :
’)

Jukka Haltia
Toiminnanjohtaja
Suomen Ampumahiihtoliitto ry.
PS. OSALLISTU ARVONTAAN! Kerro meille ketkä seurassanne ja joukkueissanne voisivat olla
kiinnostuneita varainhankinnasta Unelma Arvalla (seurat@unelma-arpa.fi). Saat jokaisesta
antamastasi kontaktista yhden arvan ja osallistut iPad Minin arvontaan. Arvonta suoritetaan
30. huhtikuuta 2014.

Suomen Ampumahiihtoliitto ja 16 urheilujärjestöä ovat omistajina Urheilun Unelma-Arpa Oy:ssä. Arpamyynnillä
tuetaan suomalaista urheilua.
OSOITELÄHDE: Suomen Ampumahiihtoliiton seurarekisteri

VAIHTOEHTO
1(* 2

•
•
•
•

Vaihtoehto 1 / ilman palautusoikeutta
Pienin tilausmäärä 200 kpl
Myyntiprovisio 3 € / arpa
Arpojen tilitys 21 päivän sisällä arpojen vastaanottamisesta
Arpojen mukana tarkemmat tilitys- ja maksuohjeet

Vaihtoehto 2 / palautusoikeudella
• Pienin tilausmäärä 500 kpl, omavastuuosuus 200 kpl
• Myyntiprovisio 2,5 € / arpa
• Arpojen tilitys ja palautus kevään tilauksille 15.4-31.7.2014 tilitetään 1.8.2014
ja alkusyksyn 1.8-14.10.2014 tilauksille tilitetään 15.10.2014.
• Arpojen mukana tarkemmat tilitys- ja maksuohjeet
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menestystarinoita

A
I
T
H
VAU

JEN

SEURO

!
N
A
A
T
N
I
INHANK

VARA

TOIMI HETI! TILAA
VIIMEISTÄÄN 30.4.2014!

ENNAKKOTILAAJANA
SAAT 20% ENEMMÄN!

Saimme uutta puhtia varainkeruuseemme

yynti
Arpamsot:
-jak

4.10
15.4-j1a
14.4
15.10-

Nyt kannattaa tilata Urheilun Unelma-Arvat kevään ja kesän varainhankintaan. Arpajaisissamme on houkuttelevat voitot ja tuotot ovat
seuroille verottomia. Ennakkotilaajana saat 20% enemmän tuottoa seuralle.

Olemme pakanneet mainoksia, myyneet sukkia, suklaata, keksejä, vessapaperia,
urheiluvaatteita... olemme huomanneet, että vanhemmat maksavat nykyään omasta
lompakostaan kilpailumatkojen kuluja ennemmin kuin osallistuvat näihin talkoisiin.
Tämä asettaa perheitä eriarvoiseen asemaan, ja tästä johtuen päätimme uudistaa
joukkueemme varainkeruuta.
Päädyimme kokeilemaan Urheilun Unelma-Arpaa ja kokemukset olivat rohkaisevia.
Nyt keväälläkin otamme arpoja myyntiimme, ja Unelma-Arpa on olennainen osa
varainkeruutamme. Arpoja oli paljon helpompi myydä kuin aikaisempia tuotteita.

Päätavaravoitto jopa 200 000 euroa. Voittojen yhteisarvo yli 2,3 miljoonaa euroa. Voittoja yli 160 000 kpl.
Urheilun Unelma-Arpa toteuttaa unelmia. Joka viides arpa voittaa ja
75% arpajaistuotosta palautuu arvan ostajille ja tukena nuoriliikuntaan.
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Myyntipaikkana kaupat ja keskukset

’)

Katso tästä laskelmasta kuinka
paljon seuranne hyötyy
myydessänne Unelma-Arpoja.

EXTRA
ARPAA
20 kpl
50 kpl
100 kpl
200 kpl

Koskee tilausvaihtoehto 1.

Palkitsevaa
varainhankintaa!

ARPATILAUS
200 arpaa
500 arpaa
1000 arpaa
2000 arpaa

TILAA ARVAT HELPOSTI NETISTÄ! www.unelma-arpa.fi
SUOMEN SUURIMMAT
URHEILUN ARPAJAISET
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Kaikki seuramme 500 jäsentä myivät 10
arpaa 2 kertaa vuodessa - seura sai
30 000 euroa!

Mene nettisivuillemme
unelma-arpa.fi ja tutustu
mahtaviin voittoihin.
Sivuiltamme voit myös tilata
arvat myyntiinne.

TILAA ARVAT JA
OSALLISTU ARVONTAAN!
VOIT VOITTAA
IPAD MININ!

Olemme sopineet paikallisen market-kauppiaan kanssa,
että myymme viikonloppuisin Unelma-Arpoja kaupan
parkkialueella ja sisäänkäynnissä. Peliasuihin puetut
juniorit ovat innoissaan myymässä, ja usein
ihmiset ostavat kerralla useammankin arvan.
Kahden kympin setelillä saa kolme Unelma-Arpaa
ja parin euron kolikon vaihtorahana, sillä onkin
helppo raaputtaa arvat samantien. Ja usein arvan
ostaja hymyileekin saadessaan voittoja...

Samalla kuntilaat arpoja niin
kerro meille jos seurassanne on
arpamyynnistä kiinnostuneita
henkilöitä? Jokaisesta
antamastasi kontaktista saat
yhden arvan ja osallistut iPad
Minin arvontaan!

URHEILUN UNELMA-ARPA Oy
Kornetintie 6 C, 00380 Helsinki
puh. 010 328 30 00, info@unelma-arpa.fi
www.unelma-arpa.fi

Otimme Urheilun Unelma-Arpoja urheiluseurallemme
(500 jäsentä) myyntiin syyskaudella. Kaikki pelaajat
ottivat arpoja myyntiin 20 kpl. Arvat myytiin perinteisesti,
sukulaisille ja kavereille, työpaikoilla kollegoille, ja eiköhän
muutamassa perheessä innostuttu mahtavista palkinnoista niin
paljon, että raapuuttivat osan arvoista itsekin.
Unelma-Arpa oli seurallemme todellinen unelma, sen avulla saimme
mm. kisamatkakuluihin mukavasti rahaa! Jos kevään varainkeruu
menee samalla innolla, niin olemme kahdella pelikaudella keränneet
30 000 euroa!

