Kjære utøvere og foresatte i Tønsbergs Turnforenings Turngruppe!

Det nærmer seg tid for høstens dugnad i Tønsbergs Turn Turngruppe. Denne dugnaden er
viktig for klubbens økonomi. Inntektene går til trenerutvikling og oppgradering av utstyr samt
å holde medlemsavgiften på dagens nivå. For å sikre at alle får fyldig og god informasjon om
dugnaden samt at dette blir en dugnad som blir enklest mulig å gjennomføre, har vi samlet
alle info om dugnadskampanjen under her:
Generell info:
Utlevering til gymnastene er fra mandag 8. november til fredag 12. november. Offisiell
lansering på Facebook om dugnaden onsdag 10 november klokken 18.00. Dugnaden skal pågå
i 2,5 uker og er da ferdig søndag 28 november. Dette er vår hoved-dugnad denne høsten.
Produkt: Høykvalitets Mikrofiber kluter.
Vi har denne gang valgt et produkt fra Fibgreen,
nemlig høykvalitets mikrofiberkluter.
Mikrofiberkluter rengjør uten vaskemidler, og med
mye bedre resultat. (Se:tv2 hjelper deg 5 mars). I hver
pakke kommer det 10 kluter. Det er egne kluter
for bad, kjøkken, vinduer og allround. Alle klutene
er merket med hvilket bruksområde de har.
Klutene kommer også i tidsriktige farger, i flott
gaveeske. Hver eske med 10 mikrofiberkluter
selges for 200 kroner.
Utlevering:
Hver gymnast får utlevert 10 gaveesker hver.
Dugnadsansvarlig krysser av navn på gymnast og
antall esker hver enkelt gymnast mottar.
Alle gymnaster kan selge så mye som de klarer.
Vi har masse esker på lager. ☺ Trenger dere flere
ta kontakt med dugnadsansvarlig.
Betaling:
Gymnastene tar betalt med egen/foreldrenes
Vipps når de leverer ut varene til kunder. Når alle varene er solgt og kampanjen er avsluttet,
vippser gymnast/foresatte beløpet til klubben. Vi informerer om dugnadens Vippsnummer
når dugnaden er ferdig.

Motivasjon/Konkurranse.
For å inspirere gymnastene til å selge mest mulig, får de
10 gymnastene som har solgt flest esker et gavekort
på stor pizza på Pizzabakeren. Gavekortet kan
gymnasten benytte lokalt, eller når de er ute og
reiser.
Markedsføring
Vi i klubben kommer til å være aktive med annonsering på facebook. Og vil legge ut nye
annonser flere ganger på facebook under kampanjen. Budskapet er: Det er dugnad i
Tønsbergs Turn Turngruppe, og vi oppfordrer alle til å støtte klubbens medlemmer når de skal
ut å selge.
Det viser seg fra tidligere erfaringer at når foreldrene / gymnastene deler klubbens poster på
facebook så gir dette et veldig godt salg. Vi håper gymnastene og deres foresatte vil dele
klubbens poster på facebook på egen facebook-profil. For at det skal være så enkelt som
mulig for dere å gjøre dette, kommer vi til å sende dere forslag på inspirasjonstekster som
dere kan bruke om dere deler klubbens annonser på facebook.

Her er et eksempel:
Tekst 1:

“Navn på barn” selger mikrofiberkluter for Tønsbergs Turn Turngruppe 🤸♂️ Klutene har topp
kvalitet og er supre til både hus og hytte og perfekt som julegave 🤸Det står på hver klut
hvor de skal brukes – utrolig praktisk! 👏 Klutene kommer i årets motefarger, og det er 10
kluter i hver pakke 🌿
💬 Legg igjen en kommentar om du ønsker å kjøpe
💸 Pris: 200,- (Betales med Vipps når vi leverer)
🚙 Vi leverer selvfølgelig på døren!
(Del gjerne innlegget for å hjelpe til)
TUSEN TAKK FOR STØTTEN❤️

Håper informasjonen ovenfor gir svar på de fleste spørsmål som gjelder dugnaden. Om det er
spørsmål er det bare å ta kontakt med dugnadsansvarlig Finn Gjertsen på
finn.gjertsen@skagerakmegling.no
Lykke til med dugnaden ☺
Med vennlig hilsen
Per Kristian Refsnes
Tønsbergs Turnforenings Turngruppe
leder

