Hyvän mielen
joulukortit 2020
Ilahduta ystäviä kortilla!
www.lionsverkkokauppa fi

Lions-joulukorteilla
tuetaan lasten ja
nuorten hyväksi
tehtävää työtä!
Klubeille jää puolet
myyntitulosta
paikallisen nuorisotyön tukemiseen.
Loppuosa korttien
tuotosta käytetään
mm. nuorisovaihtoon,
piirien nuorisoleireihin,
leotoimintaan,
Orkester Nordenin
ja muuhun NSRtoimintaan.

Ilkka Kylmäkorpi: Kuutamon loisteessa / I månens sken

Erkki Makkonen:
Aattoilta hämärtää / Julaftonen skymmer

Ilkka Kylmäkorpi: Kirkolle / Till kyrkan

Jari Kurvinen: Joulu on tullut! / Julen är kommen!

Ilkka Kylmäkorpi: Aika levähtää / Tid att vila

Tämän sivun korttien lisäksi on
mahdollista tilata korttilajitelma
aikaisempien vuosien korttimalleista. Lajitelma koostuu
10 posti- ja taittokortista.
Sisällöt vaihtelevat.
Kaikkia korttimalleja voi tilata
postikortteina ja taittokortteina
sekä personoituina kortteina.
Taittokorteissa ja personoiduissa
korteissa on mukana kuoret.

Kati Molin: Piparin tuoksua / Doft av pepparkaka!

Hyvän mielen joulukortit
• tuovat iloa saajalleen
• tuloa klubin omiin nuorisoaktiviteetteihin
• huomaavainen tapa muistaa yhteistyökumppania
3 Tarjotkaa personoituja kortteja yritysten käyttöön
3 Tarjotkaa joulukorttien myyntiä varainhankintaan myös koululuokille
ja urheiluseuroille

VALMISTELUJA

KORTEISTA JA TILAAMISESTA

Klubi valitsee joulukorttivastaavan heti kauden
alussa, jotta ehditte toimittaa kortit klubilaisille hyvissä ajoin kirjoitettaviksi ja postitettaviksi.

KORTTIEN VÄHIMMÄISTILAUS on 10 kpl/
korttiaihe. Kortit on pakattu 10 kpl nippuihin.
HUOM. Merkitse tilaus lomakkeelle kuitenkinkappaleina, ei nippuina, koska tilauksen
voi verkkokaupassa tehdä vain kappaleina.

Tilaus on hyvä tehdä 15.11.2020 mennessä.
Joulukortit tilataan osoitteesta
www.lionsverkkokauppa.fi
Verkkokauppaan kirjautumiseen tarvitaan klubin sähköpostiosoite ja kotimainen klubitunnus,
josta muodostetaan salasana verkkokauppaan.
Jos sinulla ei ole näitä tiedossasi niin toimi seuraavasti:
• Kirjaudu Suomen Lions-liiton jäsenrekisteriin
www.lions.fi/rekisteri/
• Kirjaudu sinne omalla sähköpostiosoitteellasi
ja omalla salasanallasi.
• Kirjauduttuasi jäsenrekisteriin hae oma klubisi.
• Oman klubisi kohdalta löydät klubitunnuksen,
joka on kirjoitettu muotoon LC-????
• Tämän merkkikokonaisuuden perään lisäät
vain ilman välilyöntiä isot kirjaimet LC ja niin
on klubisi salasana LC-????LC verkkokauppaan valmis.
Klubin salasana verkkokauppaan on kaikille klubilaisille sama. Sitä ei saa vaihtaa, koska silloin muut eivät pääse asioimaan verkkokauppaan.

LAJITELMAPAKKAUKSESSA on satunnaisesti eri aiheisia posti- ja taittokortteja 10 kappaletta aikaisempien vuosien korteista.
HUOM. Tilaukseen merkitään montako lajitelmaa halutaan.
Kaikissa posti- ja taittokorteissa on painettuna
tervehdysteksti:

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta
Fridfull Jul och Gott Nytt År
PERSONOIDUT KORTIT ovat taittokortteja,
joihin saa painatetuksi haluamansa tekstin sekä
logon. Ne ovat oivallisia yritysten ja yhdistysten
joulutervehdyksiin!
Tilausohje verkkokaupassa.

LISÄTIETOJA:
Hannele Tanner-Penttilä 0400 320753 tai
tannerpenttila@gmail.com.
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Kerää tähän lomakkeeseen klubisi tilaukset ja tee tilaus verkkokaupassa osoitteessa www.lionsverkkokauppa.fi
klubisi tunnuksilla. Jos kirjautumisissa on ongelmia, lähetä tilauksesi korttityöryhmälle osoitteeseen
tannerpenttila@gmail.com tai soita 0400-320 753.

kpl

Personoitu kortti 2,00 €/kortti, min. tilaus 100 kpl

Tee tilaus mieluiten 15.11.2020 mennessä

Muista merkitä tilaukseen vastaanottajan puhelinnumero.

Joulukorttitilaukseen ei voi liittää tarvikemyynnin tuotteita eikä tarvikemyynnistä voi tilata
joulukortteja.

Kerää klubilaisten tilaukset lomakkeelle ja tee
tilaus osoitteessa www.lionsverkkokauppa.fi

HUOM! Korttilajiltelma sisältää satunnaisesti aikaisempien vuosien posti- ja taittokorttimalleja.
Taittokortteihin on myös kuoret mukana. Pakkauksessa on yhteensä 10 korttia.
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Taittokortti 1,50 €/kpl, minimitilaus 10 kpl = 15,00 €

Postikortti 0,90 €/kpl, minimitilaus 10 kpl = 9,00 €

Vastaanottajan puhelin
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Hyvän mielen joulukortit 2020 tilauslomake

