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– ja tuo verovapaata rahaa seuralle!

Haluatko lisätuloja seurallesi tai joukkueellesi? Lumilyhty-arvoilla se onnistuu helposti. Myymällä
arpoja seurasi saa jopa 50 % arvan bruttohinnasta puhtaana käteen. Hyvin organisoituna 1000 arpaa
myy hyvinkin muutamassa illassa ja tämä tietää 2.500 € rahaa seuran kassaan.
Esimerkkejä:
1500 € = 600 arpaa 1200 arpaa / 50 myyjää
3000 € = 1200 arpaa =24 arpaa / myyjä
Tilaa Lumilyhty-arvat heti
Kaikki luvat, voitot yms. on valmiiksi hankittu, verot maksettu eli seuran/joukkueen tarvitsee
ainoastaan ja vain myydä arpoja. Arpojen myyntiaika 1.10.–31.12.2008. Varmista rahavirta seurallesi,
tilaa Lumilyhty-arvat jo tänään osoitteessa lumilyhty.fi.
Pieni hinta, suuret voitot
Vuodesta 1997 asti myynnissä ollut Lumilyhty on jo osa suomalaista jouluperinnettä. Vain viiden
euron hinnalla ostaja pääsee osallistumaan mahtavien voittojen arvontaan. Päivittäisen autoarvonnan lisäksi vuonna 2008 arvotaan mm. Unikulma-lahjakortteja, Vespa-skoottereita sekä
Tjäreborg-matkalahjakortteja. Voittojen yhteisarvo on tänä vuonna ennätykselliset 1 851 910 €.
LUMILYHTY VOITTOLUETTELO 2008
PÄÄVOITOT
1 kpl Toyota Prius + Pohjola-autovakuutus
23 kpl Toyota Auris + Pohjola-autovakuutus
24 kpl Unikulma-lahjakortti
24 kpl Vespa tai Derbi -mopo
24 kpl Tjäreborg Sunwing -matkalahjakortti

BONUSVOITOT
50 kpl Kuntoilulaite
2 000 kpl Josh Bag -cabinreppu
6 000 kpl Tasapainolauta
3 500 kpl Avotakka lehtipaketti 3 kk
3 500 kpl Viherpiha lehtipaketti 3 kk
1 500 kpl Apu lehtipaketti 2 kk
1 000 kpl Urheilulehti 2 kk
71 000 kpl Huomioliivi

Lumilyhdylle runsaasti TV-näkyvyyttä
Lumilyhty-ohjelma näkyy ja kuuluu TV:ssä Nelosella, JIM:llä ja Urheilukanavalla. Lumilyhty TV-ohjelmat
esitetään joka päivä 1.–24.12.
Seuran tukijat kumppaneiksi!
Tarjoa seuran yrityskumppanille helppo ja vaivaton joulumuistaminen. Lumilyhty-arpa on kätevä ja
voitollinen joululahja yrityskumppanillesi, sillä sen avulla joulukuun kaikkina päivinä aina ensimmäisestä päivästä jouluaattoon asti kumppanisi muistaa seurasi/yrityksesi eikä kiirekään pääse yllättämään sillä arvat pitää postittaa jo marraskuun aikana – siis ennen joulukuun alkua ja hässäkkää.
Tarjoa yrityskumppanillesi joulumuistamiseksi Lumilyhty-arpaa!
Tilaa arpoja ja olet mukana tekemässä hyvää!

Pieni suuri arpa.
Liiku Hyvässä Seurassa

SLU/Lumilyhty-arpa, PL 6, 20781 Kaarina, puh. (02) 512 1100 tai faksilla (02) 469 1002. Lisätiedot info@lottex.fi tai niina.majamaa@slu.fi

