Prik
en ballon

Prik En Ballon
Ideen bag denne fantastiske event stammer bl.a. fra
Holstebro, som med stor succes har implementeret
denne aktivitet i det lokale butiksmiljø. Prik En Ballon
er blot én af mange indsamlingsaktiviteter, der samler
byen på en anderledes og sjov måde.

KONCEPT
Prik En Ballon er den lyserøde udgave af en ’lykkepose’, hvor byens butikker
sælger lyserøde balloner til kunderne. Kunden køber en (eller flere balloner)
og ’prikker’ ballonen med det samme. Ballonerne indeholder gevinster i form af
procenter på køb, et køb i butikken, produkter fra butikken eller hvad butikken
nu finder på. Salgssprisen pr. ballon bør stemme overens med indholdets værdi,
og det er tilladt at have nitter.
Prik En Ballon er en simpel og nem måde at samle ind til Lyserød Lørdag,
hvor alle byens butikker kan være med – store som små – og hvor salget af
ballonerne går ubeskåret til brystkræftsagen/Lyserød Lørdag.

INDEN AFVIKLINGEN
Prik En Ballon er, som nævnt, et samarbejde med byens butikker, der skal sælge
ballonerne. For at få eventen til at lykkes, er det en forudsætning, at byens butikker gerne vil deltage, og vores erfaring er også, at butikkerne er positive over for
aktiviteten og er glade for det samarbejde og sammenhold, eventen giver. Ofte
oplever butikkerne også ekstra trafik, og at kunderne rigtig gerne vil bakke op
om sagen.
Det er en rigtig god ide, at butikkerne kontaktes i god tid, især i forhold til deres
kalender og planlægning. Vi har udarbejdet et dokument, som kan præsenters
for butikken, og som kan tilrettes netop jeres by.
Man kan vælge at lade eventen løbe i hele uge 40, hvor ballonerne sælges, men
det er selvfølgelig op til jer at vælge, om det skal være hele ugen eller blot på
selve Lyserød Lørdag.
Vi anbefaler, at I samlet køber de lyserøde balloner med logo hos Lyserød
Lørdag-sekretariatet eller via www.lyserødlørdag.dk, da det giver en ensartethed, og ballonerne kan købes billigt. Man kan vælge at dele ballonerne ud til
de deltagende butikker (måske kan man finde en sponsor, der kan sponsorere
ballonerne), eller man kan ’sælge’ ballonerne til butikkerne til indkøbsprisen.
Vi anbefaler også, at I på forhånd laver de må sedler, der skal lægges i
ballonerne, og distribuerer dem sammen med ballonerne til butikkerne.

Man kan også opfordre butikkerne til f.eks. at pynte ekstra op, og dermed visuelt vise,
at byen og byens butikker deltager i Lyserød Lørdag med Prik En Ballon. Dette kan
tiltrække endnu flere kunder i løbet af ugen eller på selve dagen. Ekstra oppyntningsmaterialer kan købes på www.lyserødlørdag.dk fra uge 36.

HOVEDGEVINST
En hovedgevinst gør det ekstra attraktivt at deltage i Prik En Ballon, både som butik men
bestemt også for den handlende der ’prikker’ ballonerne. Man kan derfor forsøge at få
en hovedgevinst sponsoreret af en virksomhed eller en større butik.
Brug af hovedgevinst er ikke en forudsætning for afviklingen af Prik En Ballon, men det
er en rigtig god ting at have med, for at øge salget af balloner og dermed også selve indsamlingen.
Hvis I vælger, at der skal være en hovedgevinst, er det vigtigt, at butikkerne får solgt
ALLE balloner undervejs i ugen eller på dagen.
Ved brug af hovedgevinst er det samtidig vigtigt, at der uddeles én ekstra ballon til hver
deltagende butik med en seddel i hver, så ingen ved, hvor hovedgevinsten er placeret.
Det er naturligvis kun på én af sedlerne, at der står ’hovedgevinst’.
I kan også vælge på selve Lyserød Lørdag at lave en lille event i slutningen af dagen, hvor
vinderen af hovedgevinsten præsenteres, og I afslører – hvis muligt – hvilket beløb, der
er samlet ind til Prik En Ballon eventen.

EFTER AFVIKLING
Efter afviklingen af Prik En Ballon overfører hver butik det indsamlede beløb til jer
(eller direkte til Lyserød Lørdag). I kan bruge det ekstra tillæg til kort at foklare, hvordan
betalingen foregår. I kan herefter overføre det samlede beløb til Lyserød Lørdag. Beløbet
vil efterfølgende fremgå af årets Lyserød Lørdag resultat for jeres by.
Har I yderligere spørgsmål til Prik En Ballon, er I meget velkomne til at kontakte Lyserød
Lørdag-sekretariat på telefon 35 25 35 12 eller mail lyseroedloerdag@cancer.dk.

ET SIDSTE TIP
Lav gerne et samarbejde med handelsstandsforeningen. Kontakt dem i god tid og hør,
om de kunne være interesseret i at indgå et samarbejde.

Rigtig god fornøjelse!

