
                        ”Peukku” Etukortin/”Family Peukun”- ennakkotilaus-/ tuottokaavake 10kpl                      

                 Family rinnakkaiskortit
    max. 4 kpl perhe

Aikuinen  Family

         Tilaajan nimi         Puhelinnumero  Maksettu k/e           2.00 € 30,00 € 50,00 €

Huomautuksia;                                 Korttien välisummat yhteensä =           

                Rinnakkaiskortit,aikuiset ja Family välisumma yhteensä->                   eur

        Takaisin tilitettävät Family rinnakkaiskortit yhteensä x 2 eur-> -                 eur

     Takaisin tilitettävät aikuiset ja Family kortit yhteensä x 10 eur-> -                 eur

                                                Takaisin tilitettävä summa yhteensä-> -                 eur

                 Korttien tuotto urheiluseuralle,-joukkueelle yhteensä ->                   eur
                                  
                                       ”Peukku”, uusi, erilainen, hyödyllinen ja tuottava   !

Tietoa kortin ostajalle:

 ”Peukulla” saat alennusta tuotteista ja palveluista sinun paikkakuntasi ja lähiseudun yli 300:sta yrityksestä, alennukset ovat
käytössäsi rajattomasti kalenterivuoden ajan alkaen 1.1.2020. Yritysten edut osoitteessa: www.hyvinpyyhkii.com, voit

tarkastella etuja myös alakulman QR-koodin lukemalla.  

Kortti erinomainen joululahjaidea, nyt kannattaa tilata vaikka kaksi tai useampi, lahjansaaja ilahtuu taatusti! Tilatut kortit
saapuvat joulukuun alussa, myyjäsi ottaa sinuun yhteyttä.

Jos olet Facebookissa, sinun kannattaa käydä tykkäämässä ehdottomasti ”Peukusta”, sinne saattaa ilmestyä yllättäviä
rahan arvoisia tarjouksia ja saat kortista kaiken hyödyn irti: www.facebook.com/peukkuetukortti/notifications/, tai lue

vasemman alareunan QR-koodi.
Tervetuloa mukaan tukemaan lasten/nuorten urheilua ja unelmia, sekä nauttimaan ”Peukun” suomista eduista!

Mukavaa myös myyjälle!

Huomasitko, kortin ostajille varattu tila on lyhyt vain 10 nimeä, kirjoitithan jo sinun perheesi nimen ensimmäiseksi, se on
tärkeintä, alk.1.1.2020 voitte käyttää yritysten etuja ja saada kortin hinnan takaisin vuoden aikana! 

Nyt listassa on paikka yhdeksälle nimelle, voit myydä 9 korttia omille mummuille ja papoille, tuttaville, naapureille jne. joku
heistä saattaa jäädä ilman... jos sinulla on oman perheen lisäksi 9 nimeä listassa, olet tehnyt erinomaista myyntityötä ja

ansainnut urheiluseurasi,-joukkueesi hyväksi vähintään 220 euroa jopa 400 euroa! 
Lisäksi olet ansainnut ilmaisen-kortin, jonka myymällä ansaitset max.50 euroa.

Jos joukkueesi/luokan muut jäsenet ovat tehneet saman, on teillä koossa hurja määrä rahaa, niillä voitte hankkia välineitä,
maksaa lisenssit ja paljon muuta, tai toteuttaa vaikkapa isommankin retken.

Kiitos kun olitte mukana, olette tervetulleita myös ensi vuonna! Terveisin: ”Peukku” Timppa

<--Facebook                                                                       Yritysten edut-->

http://www.hyvinpyyhkii.com/
http://www.facebook.com/peukkuetukortti/notifications/

