
Hej! Du har fått det här brevet för att du och resten av din kår ska kunna 
kickstarta den kommande julförsäljningen. Dela gärna med dig av denna 
informationen till din kår.

Julförsäljningen en fantastiskt bra möjlighet för kåren att tjäna pengar som 
kan läggas på roliga saker. Varje år bidrar Scouternas julförsäljning till att 
göra fler unga redo för livet runt om i landet och i er kår. Julförsäljningen är 
en stor och viktig satsning  för Scouterna som organisation. Nu behöver vi 
er hjälp för att den ska fortsätta att vara det!

Förutom att bidra med pengar är julförsäljningen ett bra tillfälle för kåren 
och Scouterna att synas. Prova att anordna en digital julbasar, ta med julkort 
och kalendrar till jobbet, använd ett scoutmöte till att gå runt där ni bor eller 
sälj produkter utanför den lokala mat-varubutiken. Ta kontakt med er lokala 
handlare, kanske kan ni göra någonting tillsammans? 

Ni beställer julprodukterna i Scoutshop.se och genom att utnyttja rabattkoden 
i detta utskick får kåren upp till 50 % på alla varor i julsortimentet. Detta 
gäller inte styckpack av Scouternas ljus, etiketter, Barnens adventskalender 
eller KFUM:s och Scouternas almanacka. Inte heller KFUM:s och Scouternas 
almanacka i 15- och 25-pack eftersom dessa redan är prissänkta i shopen. 
Priserna är inklusive moms och alla beställningar över 500 kronor är fraktfria. 

   
   

ER RABATTKOD ÄR: 
Scouternasjulforsaljning2021NSF

I Scoutshopen hittar du beställningslista, kundlista med säljtips och 
produktblad som du kan ladda ned och ha till hjälp i försäljningen. 

LYCKA TILL!
Hälsningar Scoutshop 
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Beställning och leverans 
Leverans av varor sker inom cirka 5-8 arbetsdagar efter att beställningen har inkommit. Fakturan skickas som pdf via mejl, betalningsvillkor 30 dagar netto. 

Ingen returrätt. Alla beställningar över 500 kronor är fraktfria, för övriga beställningar betalar ni frakt- och plockavgift. Sändningar under 30 kilo kommer att skickas 
som paket som får hämtas ut på posten eller annat utlämningsställe. Sändningar över 30 kilo kommer att skickas med Schenker eller annat bud som hemleverans. 

Vid hemleverans, om du inte vill att varorna lämnas utanför om ingen är hemma när leveransen kommer kan du begära avisering, 100 kronor tillkommer. Mejla 
avisering till scoutshop@scouterna.se samtidigt som du lägger din beställning. Aviseringskostnaden faktureras separat. Vi förbehåller oss rätten att reservera oss 

för att vissa varor kan ta slut. Meddelande om detta sker vid leverans av varorna.

KONTAKTA SCOUTSHOP Har du frågor kring produkterna? Har varorna gått sönder? Har du inte fått de varor du beställt? 
Kontakta kundtjänst på: www.scoutshop.se | tel: 0200-870 800 | mejl: scoutshop@scouterna.se

VÄRMELJUS 
Värmeljus av miljövänligt RSPO-certifierat palmvax. 
Förpackning om 24 st. Brinntid: ca 4 timmar.
24-pack värmeljus, 32kr (ord. pris 64kr)
Rek. försäljningspris: 64kr/förpackning

JULKORT 
De tidlösa julkorten av Aina Stenberg-MasOlle 
finns som enkla och dubbla kort. De enkla säljs 
i förpackningar om 10 kort med fem olika 
motiv och de dubbla korten säljs i förpackningar 
om 10 kort med två olika motiv. Självklart ingår 
stilrena kuvert. 
Enkla kort 10st, 20kr (ord. pris 40kr)
Dubbla kort med kuvert 10st, 60kr (ord. pris 
120kr)
Rek. försäljningspris: 40kr/enkla julkort 
respektive 120kr/dubbla julkort

BLOCKLJUS 2-PACK
Blockljus av 100 % miljövänligt vegetabilskt 
stearin. Ett tips är att sälja blockljusen styck-
vis. Välj ut en fin stämpel och sätt en enkel 
etikett runt eller gör en fin knop. Det adderar 
mervärde som man gärna betalar lite extra för. 
Brinntid: ca 90 timmar.
2-pack blockljus, 90kr (ord pris. 130kr) 
Rek. försäljningspris: minst 65kr/blockljus

SCOUTERNAS LJUS – 
ANTIKLJUS  I 5-PACK 
Brinner i 6-7 timmar utan att sota eller   
     rinna. Säljs i askar om fem ljus. 
         1 ask, 60kr, Kartong (5x24), 720kr       
               (ord. pris 1440kr)
                    Rek. försäljningspris: 60kr/ask

BARNENS 
ADVENTSKALENDER 
En klassisk adventskalender ritad av Aina 
Stenberg-MasOlle som hör julen till. 
Årets kalender är ett nytryck av 1948 års 
kalender. 
1st kalender, 50kr, 
25-pack kalendrar, 625kr, 
(ord. pris 1250kr)
Rek försäljningspris: 50kr/kalender

KFUM OCH SCOUTERNAS 
ALMANACKA 2022
Årets almanacka är den 78:e almanackan sedan 
starten och är illustrerad av Thérèse Lindström. 
Almanackan finns i två olika förpackningar, 
antingen 15st packade i presentkartong eller 
25st packade i plastpåse. 
15-pack kartong 975kr (65kr per almanacka) 
25-pack plastpåse 1375kr (55 kr per almanacka) 
Rek. försäljningspris: 110kr/almanacka i plastpåse 
respektive 130kr/almanacka i presentkartong.

JULETIKETT 40-PACK 
Vikt scoutetikett med otryckt insida att 
fästa på paket eller ljus. Etiketterna säljs i 
40-pack och har måtten 100x33 mm.  
Juletikett 40-pack, 55 kr (ingår inte i 
julförsäljningsrabatten)

barnens adventskalender 2021Säljes till förmån för
Scouterna

Copyright
Årets kalender är ett nytryck av konstnärinnan Aina Stenberg-MasOlles kalender 1948
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