
SEUROILLLE & KOULULUOKILLE
VARAINKERUU



Mikä tekee Cosmicin varainhankinnasta hohdokkaan?

Mikä on Cosmic-varainkeruu?
Cosmicin varainkeruu on tarkoitettu erilaisille ryhmille, jotka haluavat tehdä yhdessä töitä 
kartuttaakseen yhteistä rahastoa. Tällaisia ovat esimerkiksi turnausmatkaa suunnittelevat 
urheilujoukkueet sekä luokkaretkelle suuntaavat kouluryhmät!

Cosmicin varainhankinnasta hohdokasta tekee se, että tarjoamme teille ainutlaatuista 
myytävää perinteisten vaatteiden, arpojen ja makeisten sijaan. Meillä ei ole myöskään 
myynnin alarajoja, eli te ette voi hävitä mitään. Lisäksi ryhmänne saa kokea myymisen 
riemua yhdessä ja samalla ryhmänne jäsenet kehittävät elämän yhtä tärkeintä taitoa eli 
myymistä!

Nuorien kohdalla myyntityö tuo myös konkreettista oppia koulutyön ohelle.

Täyskaatona hienon keilavuoron päätteeksi kartutatte ryhmänne kassaa erittäin 
kilpailukykyisin myyntipalkkioin. Näiden lisäksi tarjoamme pieniä EXTRA-kannustimia 
myyjille! Onnistumiset palkitaan!

Keilailua, biljardia ja hauskanpitoa!



1. Keilakortti, tienaatte 12 €/kpl

Mitä saamme valita myytäväksi?

Keilakortti oikeuttaa yhteen hohtokeilailutuntiin sekä kenkävuokriin koko seurueelle. Keilakortin voi 
käyttää haluamanaan ajankohtana ja ottaa vaikka ystäviään mukaan viettämään hohdokkaita hetkiä. 
Seurueen maksimikoko on 5 henkilöä. Keilakortit ovat voimassa vuoden ostohetkestä alkaen ja sen 
voi halutessaan käyttää myös biljardiin.
Keilakortin ulosmyyntihinta on 35 €, josta te ansaitsette 12 €.

2. Biljardikortti, tienaatte 5 €/kpl
Biljardikortti oikeuttaa yhteen biljardituntiin. Biljardikortin voi käyttää haluamanaan ajankohtana ja 
ottaa vaikka ystäviään mukaan viettämään hohdokkaita hetkiä. Biljardikortit ovat voimassa vuoden 
ostohetkestä alkaen.
Biljardikortin ulosmyyntihinta on 13 €, josta te ansaitsette 5 €.

Keilailua, biljardia ja hauskanpitoa!

3. Saunakabinetti, tienaatte 99 €/kpl
Saunakabinettikortti oikeuttaa yhteen kolmen tunnin saunakabinetin varaukseen Cosmicissa. 
Saunatilat on mitoitettu max. 16 henkilölle ja pyyhkeet koko seurueelle löytyy talon puolesta.
Saunakabinetin ulosmyyntihinta on 329 €, josta te ansaitsette 99 €.



Mitä tapahtuu yhteydenoton jälkeen?

Miten aloitamme?
Pääsette helposti aloittamaan ottamalla yhteyttä:
Joona Turunen, puh. 044 345 1998, email: joona.turunen@cosmicjoensuu.fi
Lisätietoa osoitteesta: www.cosmicjoensuu.fi

1. Teille varataan sovittu kappalemäärä tuotteita myytäväksi, jotka voitte noutaa Cosmicista.

2. Myytte tuotteita sovitun ajan, esimerkiksi 2 - 4 viikkoa. Saatte pitää kaikki myynnistä kertyneet rahat.

3. Myyntiajan päätyttyä palautatte mahdollisesti myymättömät tuotteet takaisin.

4. Laskutamme teitä ei-palautetuista tuotteista niin, että te saatte pitää ansaitsemanne myyntipalkkiot.

5. Pääsette toteuttamaan yhteisen suunnitelmanne.

Keilailua, biljardia ja hauskanpitoa!


