Lionsjulkorten
2020

Gläd dina vänner med kort!
www.lionsverkkokauppa.fi

Med Lions julkorten
stöder man arbetet för
barn och ungdomar!
Klubbarna får
behålla hälften av
försäljningsintäkterna
för att stöda det lokala
ungdomsarbetet.
Resten av kortintäkterna används bl.a.
för ungdomsutbyte,
distriktens ungdomsläger, Leo-verksamheten, Orkester
Nordens och övrig
NSR-verksamhet.

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

Förutom korten på den här
sidan, är det möjligt att beställa
ett kortsortiment i vilket
ingår julkort från tidigare år.
Sortimentet består av 10 postoch dubbla kort. Innehållet
varierar.
Alla kortmodeller kan man beställa
som postkort eller dubbla kort samt
som personifierade kort. Med de
dubbla korten och de personifierade
kommer även kuvert.

Kati Molin: Piparin tuoksua / Doft av pepparkaka!

Lionsjulkorten
• gläder mottagaren
• ger intäkter för klubbens egna
ungdomsaktiviteter

• omtänksamt sätt att komma ihåg
samarbetskumpaner

3 Erbjud personifierade kort åt företag
3 Erbjud försäljning av julkorten som ett medelanskaffningssätt för
skolklasser och idrottsföreningar

FÖRBEREDELSER
Klubben väljer en julkortsansvarig genast i början av perioden så att ni hinner leverera korten åt
klubbmedlemmarna så att det finns gott om tid
att skriva och posta dem.
Det är bra att göra beställningen senast
15.11. 2020.
Julkorten beställs på adressen
www.lionsverkkokauppa.fi
För att logga in på nätbutiken behöver man klubbens e-postadress och inhemska kännetecken
med vilket man bygger upp klubbens lösenord
till nätbutiken. Ifall du inte känner till de här uppgifterna ska du göra på följande sätt:
• Logga in på Finlands Lionsförbunds medlemsregister www.lions.fi/rekisteri/
• Logga in med din egen e-postadress och ditt
eget lösenord.
• Då du loggat in på medlemsregistret, sök upp
din egen klubb.
• Vid din egen klubb hittar du klubbens kännetecken som är noterat i formen LC-????
• Efter den här teckenhelheten lägger du utan
mellanslag bara till med stora bokstäver LC
och då är din klubbs lösenord LC-????LC färdigt för att gå in i nätbutiken.
Klubbens lösenord till nätbutiken är detsamma för alla klubbmedlemmar. Man får inte
byta ut det därför att andra i så fall inte kan
uträtta ärenden i nätbutiken.

OM KORTEN OCH
BESTÄLLNINGEN
KORTENS MINIMIBESTÄLLNING är 10 st./
kortmotiv. Korten är packade i knippen på 10 st.
OBS! Notera i beställningsblanketten korten
som stycken, inte som knippen då man i nätbutiken kan göra beställningen endast som
stycken.
SORTIMENTFÖRPACKNINGARNA innehåller 10 st. slumpmässigt valda post- och dubbla
kort med olika motiv och från tidigare år.
OBS! I beställningen noterar man hur många
förpackningar man vill ha.
Alla post- och dubbla kort har hälsningstexter:

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta
Fridfull Jul och Gott Nytt År
DE PERSONIFIERADE KORTEN är dubbla
kort och som man kan få tryckta med den text
man önskar samt med logo. De är utmärkta som
en julhälsning från företag och föreningar!
Beställningsdirektiv i nätbutiken.
TILLÄGGSUPPGIFTER:
Hannele Tanner-Penttilä 0400 320753 eller
tannerpenttila@gmail.com.
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En expeditionsavgift på 3,50 €
läggs till alla beställningar.
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Personifierade kort 2,00 €/kort, min. beställning 100 st.

Gör beställningen helst senast 15.11.2020.

Kom ihåg att notera mottagarens telefonnummer på beställningen.

Man kan inte till julkortsbeställningen lägga till
materialförsäljningens produkter och man kan
inte heller beställa julkort från materialförsäljningen.

För in klubbmedlemmarnas beställningar på
blanketten och gör beställningen på adressen
www.lionsverkkokauppa.fi

OBS! Sortimentförpackningarna innehåller slumpmässigt valda kort från tidigare år.
Med de dubbla korten kommer även kuvert. Förpackningen innehåller sammanlagt 10 kort.
.
För in klubbmedlemmarnas beställningar på den här blanketten och gör beställningen via nätbutiken på adressen
www.lionsverkkokauppa.fi med din klubbs inloggningsuppgifter. Om det uppstår problem med inloggningen, sänd din
beställning till kortarbetsgruppen, adress tannerpenttila@gmail.com eller ring 0400-320 753.
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Dubbla kort 1,50€/st., minimibeställning 10 st. = 15,00 €

Postkort 0,90 €/st. minimibeställning 10 st. = 9,00 €

Mottagarens telefonnummer

Postnummer och postanstalt		

Mottagarens näradress		

Kortens mottagare		

E-postadress		

Beställare		

Klubbens namn		

Beställningsblankett för Lionsjulkorten 2020

