
Hej!
Tack alla deltagare för en trevlig Verksamhetskonferens på Nova Park. Många av 
er träffade mig och såg min informationsdisk om lotteriet. Jag tänkte nu passa på 
att ge lite tips på olika sätt hur ni med hjälp av MHF:s lotteri ”En chans på tusen” 
kan skapa extraintäkter till förbundet.

Några tips som kan ge fler lottkunder och in-
täkter till MHF kan vara:

Använd lotteriet som vinst. ”Vinn en lott” när 
ni har olika aktiviteter eller tävlingar. - där lotteriet 
kan dra extra besökare och deltagare. Eller öka 
intresset i olika former av tävlingar med kanske 
1:a, 2:a och 3:e pris.

Ge bort en lott i ”En chans på tusen” i 
julklapp, födelsedagspresent, i påskägget, som 
gåbortspresent osv. Det finns gåvokort som kan 
användas när man ger bort en lott. De är bra att 
använda när en person betalar för 
medverkan i lotteriet och mottagaren på ett 
trevligt sätt får ett Gåvokort.

Företag kan ge bort lotter till anställda och kunder. Sommarpresenter, julgåvor 
eller bara som ett sätt att uppskatta och uppmärksamma anställda och kunder 
samtidigt som man stöder en bra sak.

Lägg i ett flygblad i A5-format om lotteriet i alla kuvert ni sänder iväg. (Du kan 
se de 4 årstidernas utseende på nästa sida). En gul notislapp med en kort, positiv, 
handskriven uppmaning kan också ge extra effekt. 

Hänvisa gärna till att kunna delta i lotteriet med swish. Swish ger snabb 
och säkrad medverkan och sparar även kuvert och portokostnader jämfört med 
klassisk bankgiroavi. Mycket bra vid till exempel mässor, motorevent, 
värvningsaktiviteter m.m.

Följ gärna En chans på tusens facebooksida 
www.facebook.com/enchanspatusen och gilla eller dela det som lotteriet har 
publicerat på Facebook.
Då dragningarna är 4 gånger per år, en gång i kvartalet, kan en extra spridning då 
ge bra effekt i vänkretsar.

Lotteritjänst 08-555 765 65 

Swish 123 578 0515 

www.enchanspatusen.se

Lottvärde       Vinst

300 kr 150 000 kr

600 kr 300 000 kr

900 kr 450 000 kr

1 500 kr 750 000 kr

2 100 kr 1 050 000 kr 



Vi har även Roll-ups och ett litet podium, 
som ni säkert såg på konferensen. Om ni har 
någon MHF-medverkan regionalt på ett event 
där antal besökare förmodas bli stort så kontakta 
gärna mig. Ett stort antal besökare på ett trevligt 
motorevent eller en utomhusaktivitet kan ge i snitt 
5 – 10% lottköpare. 

Jag vill önska dig och dina vänner i regionen en 
riktig bra höst. Och ring mig gärna för ett kreativt 
samtal eller hjälp med ytterligare insikt i lotteriet. 
Jag nås på: 0720 – 79 66 67

Med vänliga hälsningar,

Thomas Johansson.
MHF – En chans på tusen
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