
Till dig som valt att sälja Restaurangchansen för Skol IF

Det är valfritt att sälja, men försäljningen av häftena ligger till grunden för stor del av
vår verksamhet. Förra året fick vi en vinst på över 100 000 kr (nästan 850 häften sålda).

Häftena kostar 260 kr/st

Du har fått ett förbokningshäfte i din hand.
1.Ta upp beställningar i början på höstterminen. Kolla om kunden vill ha app eller
pappershäfte.

2. Se till att du har koll på hur många häften du har förbokade senast torsdag 1
september.

3. Häftena delas ut 1-2 sep av Johan.

4. Betalningen sker när kunden får sitt häfte (swish eller kontant) Betalning sker till
den som delar ut. Absolut senast 30 sep ska RC-häftena vara betalda/redovisade
till Skol IF.

OBS. Om möjligt kan kunden swisha till dig eller förälder som sedan swishar vidare
hela summan till Skol IF:s swishnummer
123 641 9261. Säljer man flera häften är det önskvärt att man Swishar endast en
gång med hela beloppet.

Bonussystem: 10st=1 gratisresa, 15st=2 gratisresor, 20st=3 gratisresor (gäller
dagsresor)
❏ Över 20st häften=behåll all vinst, från häfte 21 och uppåt sparas i en pott hos

Skol IF som man använder till de olika resorna. Detta gäller samma läsår.
❏ Den elev som säljer flest häften får 500kr i egen ficka.
❏ Den klass som säljer flest häften får 5000 kr till klasskassan.

Finns både som App (laddas på en telefon) eller som pappershäfte. Köper man
som app får man med alla städer som är med (läs på Restaurangchansens
hemsida vilka städer som är med).

Man kommer att få förtur på olika resor om man säljer många RC-häften. Tex
Gröna Lund, landskamper mm.

Besök hemsidan för att se innehåll:
Restaurangchansen.se/erbjudanden
Kontaktperson: Johan Plyhm
johan.plyhm@falun.se 073-635 94 27 (Johan)
Ps. vill du läsa mer om Brits Skol IF? Googla: Brits Skol IF så kommer du in på skolans
hemsida där Skol IF har en “flik” med info.

mailto:johan.plyhm@falun.se


VAR MED OCH BIDRA!
Brits Skol-IF har en vision!

2022/2023
Vi vill att så många som möjligt ska få en aktiv och meningsfull fritid.

Genom att köpa ett häfte är du med och bidrar till vårt viktiga arbete.

Pengarna går oavkortat tillbaka till våra ungdomar.

Vi ordnar resor till Tandådalen, Romme, Trysil och övernattningsresa till Åre och Stöten.
Vi åker slalom i Källviken, spelar padel, innebandy, tv-spelsturnering, pingis och har nattcuper.

Pris 260 kr



Namn: Adress och mobilnummer: Antal häften:



Namn: Adress och mobilnummer: Antal häften:


