Bästa medlem,
Tillsammans ska vi ta oss igenom det som drabbat vårt samhälle. Tillsammans ska vi gå stärkta ur det här.
Däremot kommer det, ett tag framöver, att vara besvärliga tider även för vår förening.
Vi kämpar för att hitta olika intäktsmöjligheter och tillsammans med Folkspel, som driver Sverigelotten
och Bingolotto, kommer här en sådan.
Genom att bli prenumerant på Sverigelotten eller Bingolotto kan du välja att stödja vår förening som –
utöver ordinarie behållning – får 200 kronor extra i bonus för din kärleksfulla handling till vår förening.
Blir du prenumerant på någon av dessa erbjudanden så kan du vinna fantastiska vinster, men det blir också
en stunds spänning och söndagsunderhållning (TV4, 18.00) och för oss i föreningen en intäkt vi behöver i
dag.
Bli prenumerant idag – för vår förening och vår viktiga sak!
Beställ din prenumeration på någon av följande länkar, du kan också kopiera in den i din webbläsare
Kampanj Sverigelotten
https://www.sverigelotten.se/prenumeration/stod-din-forening
Kampanj Bingolotto
https://www.bingolotto.se/prenumeration/stod-din-forening/
Folkspel bjuder dessutom på halva kostnaden för dina fyra första Bingolotter.
Det innebär att man som ny prenumerant på BingoLotto endast betalar 25 kr/styck för de fyra första
lotterna.
Blir du prenumerant på Sverigelotten får du istället dina första åtta lotter för endast 96 kronor. (ordinarie
pris 200 kr).
Vill du bidra extra, skicka vidare till tio bra kontakter som kanske också vill vara med.
Som ny prenumerant på Sverigelotten:
 Bidrar du med 200 extra kronor till din förening.
 Stödjer du din förening med 6 kronor så länge du prenumererar.
 Får du dina Sverigelotter hemskickade.
 Får du premiumpoäng att handla för i vår webshop.
 Har du möjlighet att bli miljonär.
Som ny prenumerant på Bingolotto:
 Bidrar du med 200 kronor extra till din förening.
 Stödjer du din förening med 13 kr per lott så länge du prenumererar.
 Får du dina Bingolotter hemskickade i god tid till varje program.
 Har du vinstgaranti.
 Får du premiumpoäng att handla för i vår webshop.
 Får du automatisk vinstpåminnelse.
 Har du extrachansen, möjligheten att vinna en bil på dina nitlotter.
Tack på förhand för ditt stöd och lycka till!
Mvh / Styrelsen i föreningen

