Et felles løft for Gjø‐Vard
Orienteringslag!
Kjære medlem!
Gjø‐Vard Orienteringslag har inngått en samarbeidsavtale med Enjoy
Bonusguiden. Samarbeidet innebærer at klubben selger 300 Enjoy
kort.
Kort om Enjoy
Enjoy Bonusguiden er en fordelsguide som gir rabatter i butikker,
kulturtilbud, tjenester og restauranter i hele Mjøs‐området. Gjennom
klubben koster guiden kr.200.‐
Guiden er gyldig til 30. april 2011.
Hvorfor har vi valgt denne dugnadsformen?
Styret har valgt samarbeidet med Enjoy, fordi vi synes dette er et godt
og overkommelig alternativ, hvor vi gjør et felles løft for å få inn
inntekter til klubben.
Hvordan gjennomfører vi dugnaden?
Alle medlemmer skal selge 2 stk. guider. (Det er lov å selge flere) Vi
vet av erfaring at det er noe mange foreldre må bidra til å selge, men
guidene bør være enkle å selge til venner, familie og kollegaer. Guiden
er spart inn ved 1‐2 gangers bruk.
Vi håper på god oppslutning om dugnaden
og på forhånd takk for innsatsen! Salgsperioden
er fram til midten av juni og det skal betales inn
til Gjø‐Vard's konto, 20 50 27 04 983
men husk å oppgi navn og merk det med
bonusguidesalg.

Siste frist for oppgjør: 15. juni
Med vennlig hilsen
Styret i Gjø‐Vard Orienteringslag

Eksempler på hva
man kan spare med
Enjoy Bonusguiden:
Per kjøper en bukse på
Brandstad og får 20 % rabatt.
Per sparer: kr 200.
Kari kjøper ny veske på
Bagorama og får 20 % rabatt.
Kari sparer: kr 100.‐
Per og Kari spiser på Nickers
der de spiser for 2 og betaler
for 1. Per og Kari sparer: kr
250.
Mor og far kjøper glass på
Christiania Glassmagasin og
får 20 % rabatt. Mor og far
sparer: kr 200.

Ved noen få
gangers bruk har
familien spart: kr
750.‐
Og fortsatt kan hele
familien benytte seg
av flere enn 200
andre fordeler helt til
30. april 2011
Spørsmål om bruk av kortet kan
rettes til Pecto Media AS på tlf:
23 23 04 80 eller e-post:
post@pectomedia.no

