
ADVENTTIKALENTERIMYYNNIN 
VIIME HETKEN VINKIT 2021



MYYNTI ALKAA TAAS PIAN!
15.10.2021



KAMPANJA 2021
Myyntiaika 15.10.-5.12.2021

– Myynti lippukunnissa ja adventtikalenteri.fi –verkkokaupassa

Hinta 10 €

– Lippukunnalle 4,50 €, piirille 2,85 € ja SP:lle 2,65 €

→ Noin 74 % suoraan paikallisen ja alueellisen toiminnan tueksi

Kalenterin on kuvittanut Christel Rönns

Adventtisunnuntaisin julkaistaan kalenterikuvaan 
pohjautuva neliosainen joulutarina.



KAMPANJAN 
TAVOITTEET

Yhteiset tavoitteet auttavat kertomaan miksi kalentereita 
myydään.

– Tavoitteiden pohjalta myös ostaja hahmottaa, miksi kalenterin 

ostaminen on tärkeää.

– Lapsi ei osaa hahmottaa kokonaisuutta, mutta osaa kertoa 
ostajalle että lippukunta tarvitsee uuden teltan.



ADVENTTI-
KALENTERIN 
MYYNTIVALTIT

1. Kalenteri on helppo keino tukea paikallista
partiotoimintaa.

1. Tasa-arvoistaa lasten ja nuorten 

harrastusmahdollisuuksia

2. Lapset ja nuoret oppivat kampanjassa rahankäsittelyä, 
uusien ihmisten kohtaamista ja yhteisen hyvän eteen 

toimimista

2. Ostaminen on helppoa 

3. Tänä vuonna myymme yhteensä <määrä> 
kalentereita, jotta <lippukuntasi tavoite tähän>



KOTIMAINEN JA 
EKOLOGINEN

Tuotteella on Avainlippu merkintänä kotimaisuudesta.

Kierrätysohjeet kalenterille ja kääreelle löytyvät 
takakannesta.

Kalenterissa käytetty pahvi on FSC-sertifioitua

– materiaalit tulevat hyvin hoidetuista metsistä, jotka tuottavat 
ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä.

Läpinäkyvä polyeteenikääre on kierrätettävä

– Muovikääre on tarpeellinen, koska kalentereita myydään mm. 
vaihtelevissa sääolosuhteissa ja kääre suojaa kalenteria myös 

esim. pienen partiolaisen repussa.



MARKKINOINTIVINKIT



MARKKINOINTI-
VINKKEJÄ

Valmiit markkinointimateriaalit

– Partio.fi/kalenterimateriaalit

Paikallismedioiden hyödyntäminen

– Vinkkejä myyjien ohjesivulla

Ostajien huomion herättäminen

– Myyntipisteen somistaminen ja myyjien 

pukeutuminen 

KYSYMYS: Miten sinä herätät ostajan
huomion ja ilahdutat ohikulkijaa?

– Kerro chatissä

https://partio.emmi.fi/l/G-dPxBGgMX7t
https://www.adventtikalenteri.fi/myyjille/markkinointi-ja-viestinta/muut-markkinointikanavat/


MARKKINOINTI-
MATERIAALEJA

Valmiit digimarkkinointimateriaalit

– Somekuvat ja tekstiedotukset ohjesivulla

– Sisältöä lippukunnan nettisivuille

Valmiit julisteet ja flyerit

– materiaalipankissa

Voitte kehittää myös omia

• Videoita esim. TikTok, IG Reels,YouTube

https://www.adventtikalenteri.fi/myyjille/markkinointi-ja-viestinta/sosiaalinen-media/esimerkkinostot-someen/
https://www.adventtikalenteri.fi/myyjille/markkinointi-ja-viestinta/muut-markkinointikanavat/
https://partio.emmi.fi/l/Bp6dC7_jtqkH


VIRTUAALISET 
MYYNTI-
TEMPAUKSET

Hyväntekeväisyyskonsertit ja tapahtumat 
ovat monille tuttuja telkkarista. 

Mitäpä jos järjestäisitte oman version, jossa 
esitätte vaikka iltanuotioilta tuttuja 
ohjelmanumeroita=

Samalla voitte kannustaa ihmisiä ostamaan 
kalentereita verkkokaupasta teidän 
lippukuntalinkillänne.

https://www.adventtikalenteri.fi/myyjille/myynti/verkkokauppa-myyntikanavana/lippukuntien-omat-myyntilinkit/


PUSKARADIO 
LAULAMAAN!

Löytyykö tuttavapiiristänne:

– entisiä partiolaisia

– hyväntekijöitä

– somevaikuttajia

– jouluihmisiä?

Voisitko kysyä haluaisivatko he tukea 
lippukuntaanne kertomalla 
kalenterimyynnistänne omille 
verkostoilleen?



MYYNTIVINKIT



MYYNTI-
VINKKEJÄ

Eri lippukuntien myyntituloksissa on valtavia eroja.

– Keskiarvo 2020: 4,2 kpl/jäsen

– Top 10 %: 8,7 kpl/jäsen

Kampanjapäällikkökyselyn tulosten pohjalta on kerätty 
tietoa myynnin parantamiseen vaikuttavista tekijöistä.

Lippukuntien myyntiaktiivisuus tuntuu vaikuttavan suoraan 
myynnin onnistumiseen.

Toisin sanoen:

Toimenpiteillä on merkitystä - parhaat tulokset eivät 
tapahdu itsestään, vaan ne tehdään. Taikatemppuja ei 
kuitenkaan tarvita!



MISTÄ SIIS LISÄÄ MYYNTIÄ?

Asettakaa 
myyntitavoite: +32 %

Tarjotkaa erilaisia 
maksutapoja: +22 %

Myykää 
monipuolisesti: +48 %

Kertokaa, mistä ja milloin 
kalenterin saa: +36 %



MYYJIEN 
VINKKEJÄ 
MYYJILLE

”Kalentereita aina nippu repussa ja sopivan henkilön tullen 
myyntipuhe päälle.”

”Paikallisen kaupan eteen vaan ja iloisella mielellä!”

”Mene myymään yksin tai todella pienissä porukoissa niin 
saat itse myytyä enemmän.”

”Kerro kalenterin historiasta ja jatkuvuudesta ja siitä mitä 
rahoilla tehdään.”

”Kierrä alueella, missä tiiät ettei asu paljoo muita 
partiolaisia ja aloita ajoissa.”

”Ole ajoissa. Partiolasia on paljon, joten myyjiäkin riittää.”

”Kaikki mummot ostaa aina sudenpennuilta.”

Katso myös adventtikalenteri.fi/myyjille/artikkelit/

https://www.adventtikalenteri.fi/myyjille/artikkelit/


VERKKOKAUPPA
• Lippukuntanne oma myyntilinkki

• Näppärä sosiaalisen median kanavissa tai vaikka välittämällä 
linkin tutulle esim. WhatsAppissa

• Verkkokaupan hyödyntämisen ohjeet

• Lippukuntakohtaisten myyntilinkkien lista

• Verkkokauppatilauksiin kannattaa kannustaa ajoissa, jotta 
kalenteri ehtii kotiin toimitettuna perille hyvissä ajoin 
ennen ensimmäistä adventtia.

https://www.adventtikalenteri.fi/myyjille/myynti/verkkokauppa-myyntikanavana/
https://www.adventtikalenteri.fi/myyjille/myynti/verkkokauppa-myyntikanavana/lippukuntien-omat-myyntilinkit/


JOULUTARINA 2021
Neliosainen jatkotarina

– Uusi osa julkaistaan joka adventtisunnuntai

– Adventtisunnuntaiden kalenterin luukun ”ovessa” mainittu asiasta

– Tarinan voi kuunnella tai lukea (suomeksi ja ruotsiksi)

www.partio.fi/joulutarina

Kirjoittaja: Anna Tommola

Ääninäyttelijä: Paavo Kerosuo

http://www.partio.fi/joulutarina


LINKKIVINKIT
Täysin uusittu myyjien ohjesivusto:

– adventtikalenteri.fi/myyjille

Partio-ohjelman aktiviteetit

– Partio-ohjelma.fi

Myyjien vertaistuellinen facebook-ryhmä

– facebook.com/groups/adventtikalenterimyyjat



SEURAAVAT PARTION ILTATEET

Tulevat iltateet maanantaisin klo 20:

– Ma 11.10. TikTokin hyödyntäminen partiossa

– Ma 25.10. Partiokoulutusten mahdollisuudet partiolaiselle

– Ma 8.11. Kestävästi partiossa

– Partio.fi sivulla partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/partion-iltateet/

– Löytyy myös Partio Facebook-sivun tapahtumista

https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/partion-iltateet/


VERKKOSIVUT
www.adventtikalenteri.fi

www.adventtikalenteri.fi/myyjille

www.partio.fi/adventtikalenteri

www.partio.fi/joulutarina

www.partio.fi/aineeton-lahja

http://www.adventtikalenteri.fi/
http://www.adventtikalenteri.fi/myyjille
http://www.partio.fi/adventtikalenteri
http://www.partio.fi/joulutarina
http://www.partio.fi/aineeton-lahja


Kalenterikuvitukset 2021: Christel Rönns

KIITOS!


