Bingolotto är välkänt och uppskattat av alla, stora som små, och de jobbar specifikt för att stötta föreningslivet.
Därför har vi valt, och ser stora möjligheter i, att vi tillsammans lyckas sälja Bingolotter till Årets Största Spelkväll, nämligen
Bingolotto Uppesittarkväll den 23 december. Det är många som köper och spelar Bingolotto så de är lättsålda.

Säljer vi minst 500 lotter tillsammans tjänar föreningen:
41kr/såld Bingolott Enkellott
82kr/såld Bingolott Dubbellott
Varav 30% av intäkten går direkt till lagkassan för team-building aktiviteter, cup osv.
Din säljinsats är mycket uppskattad för din/vår förening. Tillsammans förbättrar vi möjligheten till fortsatt gemensam
utveckling av föreningen och lagen. Du och övriga medlemmar säljer lotterna utifrån Era egna möjligheter och vi hoppas alla
vill vara med i kampanjen.

Säljtips - Börja och sälja direkt!
Sälj till din familj, släktingar, grannar med flera Ha gärna BIF träningsoverall på när du är ute och knackar dörr!
Dina föräldrar kan förhoppningsvis hjälpa dig att sälja på sin arbetsplats, till vänner och så vidare.
Sälj på Facebook

I kuvertet finns de lotter som vi hoppas alla medlemmar säljer respektive:
2 st

Röd lott. Lottpris 100kr/st
Grön lott. Lottpris 200kr/st

Kan du sälja mer? Kontakta kansliet på info@bjarredsif.se
Kan du inte sälja alla? Kontakta kansliet i god tid innan spelkvällen så kanske någon annan kan sälja dem
Tävling; Den individ som säljer flest och det lag som tillsammans säljer flest kommer att premieras!!
Senast tisdag 5 januari 2020 måste du redovisa din försäljning
Betalning för sålda Bingolotter gör du på följande sätt:
Betalning sker med swish till Bjärreds IF: 123 198 45 82
Vid betalning uppge för-/efternamn + antal sålda Bingolotter Enkel (EL) och Bingolotter Dubbel (DL)
Ev. osålda Bingolotter lämnar du tillbaka till kansliet, senast tisdag 5 januari 2020.
OBS! Skriv ditt namn och lag på ditt kuvert!
Tack på förhand och lycka till med din försäljning
Bjärreds IF

