
INDSAMLINGSGRUPPEN (1B)

Som indsamlingsansvarlige har I blandt andet ansvaret for at styre salget af 
muleposer og motivere jeres klassekammerater til at sælge.

I må kun sælge poserne ved at gå rundt på offentlig vej, sælge privat hos 
venner/familie eller ved et lukket arrangement, f.eks. på jeres skole 
eller et andet sted, hvor I har tilladelse. Pas godt på poserne, så de ikke 
bliver krøllede eller beskidte. De udgør en stor værdi, og folk vil ikke købe
krøllede poser. De poser, som I ikke sælger, bliver sendt videre til andre skoler/
klasser, som deltager i projektet. Derfor er det også vigtigt, at de er pæne! :-)

VIGTIGT: Poserne sælges for 50 kroner pr. styk. I må ikke tage overpris! 
BEMÆRK: I får udleveret et MobilePay-nummer af Børnehjælpsdagen.

TÆL MULEPOSERNE
- Tjek hvor mange poser, I har fra start. Tæl dem.

FÅ STYR PÅ HISTORIEN
- Hvem har lavet motivet på posen? Hvad forestiller det?
- Hvem / hvad støtter kunden ved at købe posen?
- Hvad koster posen? Hvor meget går til Børnehjælpsdagen?
- Hvor meget går til klassen pr. solgt pose?

STRATEGI FOR SALGET
- Skal hver elev have udleveret poser og sælge selv? Hvor mange styk?
- Skal I sælge i grupper? Hvem skal gå sammen, hvorhenne, hvornår og hvor 
mange poser skal uddeles til hver salgsgruppe? 
- Skal I sælge til jeres event? Hvem er ansvarlig for en evt. salgsbod?

HOLD REGNSKAB
- Lav et Excel-ark med alle elev-navne / grupper + antal udleverede poser.
- Angiv mulig indtjening for hver elev / gruppe.
- Udlevér poser og hold styr på regnskabet, når pengene kommer i hus.
- Ved afregning skal hver elev opgive hvor mange af pengene, der er 
tjent kontant samt MobilePay. Skrives ind i Excel-arket.



INDSAMLINGSGRUPPEN (2B)

MOBILE-PAY-KORT
- Kunden skal nemt kunne se hvilket MP-nummer, de skal bruge til betaling.
- Lav et kort med MP-nummeret og gerne et kort pr. sælger /elev / gruppe.
- Kortet må gerne se professionelt ud. Skriv på computer, ikke i hånden.

SALGSFREMSTØD
- Eks.: sælg første mulepose til borgmester, skoleleder, avisredaktør mv. 
- Eks.: opgradér posen med sponsoreret indhold – f.eks. en vand, frugt osv.
- Eks.: lav konkurrence blandt eleverne i klassen. Hvem sælger bedst?
- Få reklamegruppen til at skrive opslag/historier om jeres salgsfremstød.

OPBEVARING
- Hvor skal poserne og pengene opbevares? Hvem har ansvaret?
- Husk, at poserne udgør en stor værdi.

FLERE MULEPOSER
- Hvis salget går godt, kan I bestille flere muleposer hos Børnehjælpsdagen.
- I får poserne tilsendt med posten. Det koster jer ikke noget.

AFSLUTTENDE REGNSKAB
- I laver det samlede og afsluttende regnskab på en returseddel. 
- Har I muleposer i overskud, skal I sende dem retur til Børnehjælpsdagen.
- I beholder 10 kroner pr. solgt mulepose til klassekassen. 
- Resten af pengene skal I overføre til Børnehjælpsdagens konto.

TIP: Når I sælger poserne, kan I samtidig reklamere for jeres Facebook-side
og / eller event ved at uddele en flyver / brochure.

HELD OG LYKKE MED SALGET! :-) 


