Kære sælger af ”Blindes Jul”:
Tak for at du i år vil sælge ”Blindes Jul” for mig.
Her er nogle praktiske oplysninger, som kan være rart for dig at have ved hånden, når du skal i gang.
Bladet koster 25 kr., og heraf beholder du 5 kr. pr. blad. De 20 kr. pr. blad kan du overføre direkte til
Sparekassen Thy, reg. nr. 9111 konto nr. 0003896064. Da mange ikke har kontanter liggende, er det en god
ide at tage mobiltelefonen med, hvis du bruger MobilePay eller Swipp.
Det er af største vigtighed, at du kun sælger i de områder, du har fået tildelt, så undgår vi overlapning.
Bladet sælges mellem d. 23. oktober og indtil jul. Skulle det utænkelige ske, at du ikke får udsolgt, kan en
anden måske sælge dem, derfor er det vigtigt, at jeg får besked om det i så god tid som muligt. De er lettest
at sælge i slutningen af oktober, og derfor er det af største betydning, at du starter, så snart du har modtaget
bladene. Den første uge er nemlig den bedste, nr. 2 er næstbedst, så kan du få dem solgt, inden andre vil
sælge noget til jul.
En rest kan du slippe af med ved at stå i et supermarked op til jul, når du er færdig med dørsalg (her skal du
have lov forinden). Af hensyn til andre sælgere, må man ikke stå ved supermarkederne før efter 1. december.
I uge 42 sender jeg pressemeddelelse til aviser, så folk er forberedte på, at du kommer.
Du modtager bladene få dage op til den 23. oktober, den dag du må begynde at sælge. Husk at folk lige skal
komme hjem fra arbejde, inden du kan gå i gang, så det bedste tidspunkt på dagen er mellem kl. 16.30 og kl.
19.00 samt i weekenden. Det er en god ide at tage blok og blyant med og notere de husnumre, hvor der ikke
er nogen hjemme, så er det lettere at få en eventuelt rest solgt bagefter. Folk bliver nemlig trætte af det, hvis
du kommer 2 gange.
Har du fået bestilt for få blade, kan du kontakte mig på tlf. 9795 6409 eller e-mail: odgaard@soldrys.dk, så
kan du få flere, når du har udsolgt. Har du fået for mange, vil jeg indtrængende bede dig om at kontakte mig,
inden du eventuelt returnerer bladene, for de skal måske sendes et helt andet sted hen end til mig. Du hører
fra mig omkring den 10. november, så jeg kan følge med i, hvordan salget går. Jeg regner med, at du på dette
tidspunkt kan se, om du har fået et passende antal blade, men en eventuel rest kommer du ikke til at hæfte
for. Det er vigtigt for vores økonomi i Dansk Blindesamfund, Thy-Mors at du får udsolgt, hvis det
overhovedet kan lade sig gøre.
Når du er ude at sælge, vil du blive spurgt, hvad pengene går til, derfor er det vigtigt, at du ved, at
overskuddet går til arbejdet blandt blinde i Thy og på Mors. Her vil jeg nævne underholdning til vores
mødesteder for synshandicappede. Desuden går pengene til udflugter, sammenkomster, kredsens ferieophold
og legater til blinde. En stor udgift er taxaregninger, idet vi har flest ældre medlemmer, og de kan kun
komme vejen frem med taxa
Er der noget du er i tvivl om, er du altid velkommen til at kontakte mig.
Rigtig god arbejdslyst fra Agnete Odgaard-Jensen!

