
   Arbejdsplan for sælgere af  julekalendere 2022

Ca. Uge 21  Udsendes salgsbreve med bestillingsliste til samtlige Y’s Men’ Clubbers vicepræsidenter.   
   

Uge 20-22  Perioden anvendes til at sælge annoncer til bagsiden af kalenderen, kontakte spejdere,   
   FDF, skoler og friskoler, idrætsklubber m. fl. for at skabe kontakt til nye sælgere. 
   Opdele salgsdistrikter, lave økonomiske beregninger samt registrere hvor mange kalendere der  
   skal bestilles. 
Uge 27    Klubberne modtager en digital bagside af sidste års kalender. Den kan bruges til udarbejdelse af 

manuskript, og skal returneres til trykkeriet med påførte rettelser i annoncer og oplysning om 
evt. nye annoncer, der evt. sendes som mail, gerne direkte fra annoncøren.

   Overvej annoncesalg der hvor I vil indkøbe gavekort. 16 stk. pr. 1000 kalendere.

Uge 29   Sidste frist for bestilling af julekalendere er 31. juli 2022.

Uge 33   Manuskripter til bagsiden skal returneres til BUCHS senest den 23. august.

Ugerne 32-35  Korrektur modtages og evt. rettelser sendes tilbage og rettes - 
   dette foregår løbende i perioden.

Uge 36   Den sidste korrektur skal godkendes og returneres til BUCHS senest den 11. september.
   
Uge 41   Kalenderne leveres med fragtbil på den opgivne adresse, og I vil forinden     
   modtage mail med oplysning om leveringsdato. Inden 8 dage efter modtagelsen, bedes I   
   kontrollere, at alt er modtaget. Er der fejl og mangler kontakt os da med det samme.

Uge 42   Modtages faktura og forslag til pressemeddelelse og julekalenderforside. 
   Pressemeddelelse og julekalender kan downloades fra:
   www.randers.ysmen.dk
Ugerne 43-44  Kan der holdes pressemøde, og/eller udsendes pressemeddelelser.

Uge 50   Frist for indbetaling af faktura er den 15.12.22. Hjælp os med at holde denne frist,   
   idet vores beta linger falder inden årsskiftet. 

Salgsprisen er kr. 40,- pr. stk. 
Minimum bestilling er 250 stk. kalendere.
Herefter á 100 stk.

Købspris for kalendere incl. gevinster   250 - 1000 stk. 19,50 kr. stk.
og frit leveret én adr: 1100 - 2000 stk. 18,50 kr. stk.     
 2100 - 4000 stk. 17,75 kr. stk.
 4100 - 6000 stk. 17,00 kr. stk.  
 6100 - 8000 stk. 16,25 kr. stk. 
 Derudover efter aftale

Der er kun returret på usolgte kalendere ved merbestilling ud over sidste års bestillinger.  
              
Jylland/fyn: Randers Y´s Men´s Club, Poul Erik Olesen, mail: peo@buchs.dk 
Sjælland:      Sorø Dianalund Y´s Men´s Club, Conny Nielsen, mail: conny05@gmail.com, Tlf. 2685 5124                                

Bestillingsblanketten sendes til:
Buchs A/S:  Kertemindevej 15, 8940 Randers SV . E-mail: peo@buchs.dk . Tlf.: 2046 1299

Y’s Men’s Julekalenderen


