Tehdään
unelmista totta

– yhdessä!

unelma-arpa.fi

Urheilun Unelma-Arpa

– Suomen suurin tavara-arpa!
Urheilun Unelma-Arpa on Valo ry:n, Suomen Olympiakomitean ja 15 muun urheilujärjestön urheiluseuroille kehittämä varainhankintakeino. Unelma-Arvan myynti on
verotonta varainhankintaa urheiluseuroille ja -järjestöille ja sitä on mahdollista
tehdä ympäri vuoden.
Laaja ja monipuolinen voittoluettelo tekee arvasta houkuttelevan – mikä helpottaa arpojen
myyntiä. Urheilun Unelma-Arpa onkin Suomen suurin tavara-arpajainen: tavaravoittojen määrä
on yli 160 000 kpl ja niiden yhteisarvo on yli 2,3 M€. Päätavaravoittona jopa 200 000€ ! Tarjolla
on siis poikkeuksellisen monipuoliset ja arvokkaat voitot. Arpojen voitonjako on reilu – joka 5.
arpa voittaa.

Unelma-Arpa kehittyy seurojen ehdoilla
Palautteiden pohjalta Unelma-Arpa kehittyy edelleen. Tästä hyviä
esimerkkejä ovat mm. arpamyynnin ympärivuotisuus, uudenlainen
voittoluettelo, myyntitakuu ja arpojen rekisteröintimahdollisuus
netissä ja postitse. Rekisteröidyillä ”Ei voittoa” -arvoilla osallistuu lisäarvontaan, jossa voi voittaa 20 000 € arvoisen kultaharkon!

Voittaja voi itse valita voittonsa ja kartuttaa voittoaan!
Tavara-arpajaisissa on perinteisesti ollut hyvin suppea valikoima etukäteen määriteltyjä voittoja.
Olemme seurojen palautteiden pohjalta luoneet tavaravoittoluettelon, joka antaa vaihtoehdon
perinteiseille tavara-arpajaiselle: Voittaja itse valita voittonsa tavaravoittoarvoluokan sisältä
olevista vaihtoehdoista!
Voittaja voi lunastaa palkintonsa heti tai perustaa voittotilin, jonne rekisteröidyt voitot säilyvät
jopa 3 vuotta! Voittotilille rekisteröidään arvoltaan pienimmät (6–220 €) voitot ja se on voimassa
kolme (3) vuotta. Lunastamisen sijaan voittotiliä voi siis kartuttaa uusilla voitoilla ja myöhemmin
lunastaa kertyneillä voitoillaan arvokkaamman tavaravoiton!
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Seuralle jopa 50% myyntiprovisio arvan hinnasta!

•
Ajallisesti tarjoamme jopa Suomen parhaan myyntiprovision.
Yh d e s s ä
•
Arvoilla on lisäksi Myyntitakuu: mahdolliset myymättömät arvat voi
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Katso lisätietoja osoitteesta: www.unelma-arpa.fi		
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Urheilun Unelma-Arvan myyntihinta on

unelma-arpa.fi

6€

Unelma-arvan edut ja mahdollisuudet
•
•
•
•
       •
						

Jopa yli 50% myyntiprovisio
Myyntitakuu (mahd. myymättömät arvat voi vaihtaa uusiin)
Verotonta varainhankintaa
Mahdollisuus ympärivuotiseen myyntiin
Hyvä myyntituote: laaja ja monipuolinen voittoluettelo,
Suomen suurin tavara-arpa!

Myynnin tukimateriaali
•
•
•
•

Seuramyynti-INFO esite (tämä esite)
Myyjille suppea voittoluettelo, jossa myös arvan rekisteröimisohjeet
(tämän myyjä voi antaa asiakkaalle kun on myynyt arvan)
Laajempi voittoluettelo arpamyynnistä vastaaville/myynnin tukihenkilöille
A3 -myyntijulisteet

Ottamalla yhteyttä saa myös muuta materiaalia käyttöön:
•

•
•
•
•

Animaatiot
• Miksi myydä arpoja
• Miten myydä arpoja
Sähköinen infopaketti
Logot ja myyntibannerit
Personoitu myyntimateriaali
Myyntinapit

Lainattavana:
•
•
•

Promootio -roll-upit
A4 pöytäteline johon saa yksilöidyn kampanja-infon
Myyntiliivit
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Myyntivinkkejä: kenelle & missä
Isovanhemmat ja muut sukulaiset
He voivat antaa arpoja joululahjana, nimi- tai syntymäpäivälahjana.
Tai ehkä mummi itse haluaa raaputtaa?

Vanhempien työkaverit
Vanhempien työpaikoilla esim. kahvitiloissa on moni nuori menestyksellisesti
myynyt urheiluasusteissa arpoja. Moni mielellään on mukana tukemassa kun
etukäteen muistaa sisäisesti viestittää työkavereille milloin ja mistä on kyse.

Ostoskeskuksissa tai myymälöissä
Ostokeskusten tai myymälöiden edustalla tai auloissa liikkuu paljon ihmisiä.
Perinteisesti täällä on hyvä esitellä seuran toimintaa ja myydä arpoja.
Tarvittaessa voimme eri paikkakunnilla järjestää kontaktiemme kautta
myyntitilaa myymälöissä yhteisesti sovittuna ajankohtana.

Lipunmyynnissä & Kioskissa
Esim: Pääsylippu ja arpa 10 € ! Pullakahvi ja Arpa 10 € !
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Seuran tapahtumissa & omissa otteluissa
Arpamyyntiä voi edistää monella tavalla vaikka omalla pöydällä buffetin vieressä.
Ennen tilaisuutta on TÄRKEÄÄ että SEURA MARKKINOI arpamyyntiä – näin osallistujat
muistavat ottaa vähän taskurahaa mukaan. Tapahtuman tauot kannattaa myös hyödyntää arpamyynnissä: Kertokaa, mitä ostaja voi voittaa (päävoitto, kultaharkko ym.)
ja myös kuinka Unelma-Arpa tukee seuran toimintaa.

Kun tehdään järjestelmällisesti työtä seuran tai joukkueen tavoitteiden
eteen niin syntyy tulosta. Otattehan meihin yhteyttä jos haluatte lisäideoita tai auttavia käsiä viemässä asianne eteenpäin!
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Näin me onnistuimme!
Unelmana uusi kuntokeskus!
TIlasimme Urheilun Unelma-Arpoja myyntiimme useaan kertaan.
Kerralla tilasimme 200 arpaa ja ne myytyämme tilasimme lisää. Olimme
varovaisia, pienen seuran taloudessa ei ole mahdollista sijoittaa kerralla
isoja summia odottamaan. Yhteensä myimme 800 arpaa. Totesimme varainkeruun Unelma-Arvalla olevan huomattavasti helpompaa kuin
itse omien arpajaisten järjestäminen. Urheilun Unelma-Arvan myyntituotoilla olemme lähempänä unelmaamme – haluamme rakentaa kuntoilukeskuksen kaikille urhelulajeille koulujen ja yritysten käyttöön.
– Bo-Erik Siren, Tennisseura Träff, Närpiö

Innovatiivisuudella saatiin paljon rahaa!

2700 € ! Kokeiltiin ja onnistuttiin, naurahtaa Kuopion

Reippaan Voimistelijoiden puheenjohtaja Merja Naamanka
Urheilun Unelma-Arvan edellisen myyntikauden huimaa tuottoa.
”Tosi iso raha” sai alkunsa viime syksyn päätöksestä kokeilla
arpamyyntiä varainhankinnassa. Tulevalle myyntikaudelle
rohjettiin tilata 1 000 arpaa ilman palautusoikeutta.
Ja juuri on saatu aivan loistava idea kevätkauden myyntiin:
Unelma-Arpa yhdistetään kevätnäytöslippuun!
– Merja Naamanka, puheenjohtaja, Kuopion Reippaan Urheilijat

Uudistettiin seuramme varainhankintatapa!
Tartuimme Unelma-Arvan tarjoukseen. Tilasimme kerralla 2 000
arpaa myyntiin ja saatiin yli 7 000 €  arpamyynnistä. Hieman
ensin kyllä pelotti, että miten tässä käy kun laitoimme tuhansia
euroja kiinni arpoihin. Mutta nyt ei kaduta. Saimme arvat kaupaksi
helposti, perinteisesti sukulaiset ja tuttavat ostivat ensimmäiset
arvat. Jalkauttamalla arpamyynnin joukkueen jäsenille he oppivat
kommunikoimaan tuntemattomille ihmisille ja nuorten itseluottamus kasvaa onnistumisien myötä.
– A-P Muurimäki, seurakoordinaattori, Kiekko-Vantaa Itä ry
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Asenne ratkaisee urheilussa

– niin myös urheilun
varainhankinnassa!
Uskomme että hyvä asenne ja positiivinen yhteisö luo hyvää mieltä urheilussa – niin
myös urheilun varainhankinnassa! Järjestämme siksi vuoden ympäri Facebookissa
pieniä kilpailuja, tapahtumia sekä myyntikampanjoita, jotta sekä Urheilun Unelma-Arvan
myyjät että ostajat pääsevät osallistumaan ja jännittämään kilpailuja ja arpaonneaan.

Käy tykkäämässä ja seuraa meitä osoitteessa:
www.facebook.com/UrheilunUnelmaArpa

Ota yhteyttä, autamme mielellämme:
Puhelin: 050 573 9385, ma–pe klo 9:00 –16:00
Sähköposti: seurat@unelma-arpa.fi
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