
             

 

 

Vi satsar ytterligare ett år till på aktiviteten JulYran som vi provade inför julen 2011. 

Detta för att öka julhandeln hos er medlemmar och få kunderna att känna att det ska löna  

sig att handla på hemmaplan! Tävlingen pågår from 29 nov –19 dec 2012.  

Korten får inte börja stämplas förrän den 29 november. 

För varje köp på 250: - där man betalar med kort stämplar ni i en stjärna och sätter er signatur. 

Handlar man för t.ex. 795: - så får man tre stämplar. När kortet är fullstämplat lämnar kunden  

kortet i den butik som man fått den sista stämpeln. Ni sparar de inlämnade korten som en 

värdehandling och kunden får ett nytt kort. Kunden kan alltså ha flera kort i tävlingen. 

Korten kommer ni att få lämna in torsdag morgon den 20 december kl. 9.oo på Ritz Konditori. 

Kortet stämplar ni med handelsföreningens stämpel som ni fick förra året. Nya medlemmar  

får en ny. Som vi sa förra året så är denna stämpel en värdehandling så var rädd om den. 

Final kommer det vara med dragning på Stortorget den 20 december kl. 18.oo. 

Nytt för i år är att kortet kan gälla för en hel familj. Viktigt att ni eller er personal förklarar  

detta när det lämnas ut. Man kan även skicka ett ombud så avvakta med att fylla i namn på  

kortet tills man vet vem som kommer att bevaka eventuell vinst vid dragningen. 

Inga handlare eller personal får ta emot någon vinst på scenvagnen men man får delta i  

tävlingen via sin familj eller ett ombud. Detta för kritiken vi fick förra året! 

Vinstplanen:  

1:a pris 20 000:- 

2:a pris 10 000:   

3:e pris   5 000:- 

10st vinster på 1000:- 

Tävlingen är till viss del sponsrad av SE Banken, Handelsbanken och Sölvesborg & Mjällby Sparbank. 

Tävling på Facebook Vinn en julskinka ” skriv något grymt bra med knorr på om handeln i Sbg” 

30 julskinkor kommer att lottas ut på 3-3,5 kg. Vinnarna utses den 14 december tävlingen pågår 

mellan 29 november – 13 december 2012. 

 

16 december kl. 15.oo Luciafirande och kröning på Stortorget i samverkan med Furulundsskolan. 

Annons i Commersen V48-49-50 på onsdagar. 

Annonsering tisdagar och torsdagar inför varje helg i BLT/Sydöstran. 

 

Varje söndag är Björnen ute och delar ut pepparkakor och godis till alla barn. 

Julmusik på stan. ( Eventuellt har vi en tomte på G också ) 

Till helgen den 15 december kommer vi även tända upp vedkorgar på Stortorget. 

Affischer kommer att sättas upp i Bromölla, Kristianstad om vår julhandel. 

Omsorgen delar ut flyers varje vecka på stan om öppet tider och JulYran mm. 

Under Julmarknaden kommer vi även dela ut info om handeln i Sölvesborg.  

800 vykort med Öppet tidertävlingen information om JulYran och kartor över handeln. 

Glöm inte att att skicka information/bilder som ni vill ha ut på Facebook. 

Önskar er alla en riktig trevlig julhandel!      Ann-Louise Bolin       Tel: 0702-107666 

 

 

 


