
Runt om i landet är omkring 250.000 föreningsmänniskor enga-
gerade i arbetet med att sälja bingolotter till Sveriges vinstrikas-
te tv-spel. Det är ni i föreningslivet som står för ca 70% av den 
totala försäljningen och det är här ni som förening kommer in.

Upp till  

23kr/lott  
direkt till din  
förening

För varje såld Bingolott får ni 15 -23 kronor. Ni bestämmer 
själva på vilket sätt ni vill använda pengarna. Exempelvis 
kan ni åka på den där resan tillsammans eller köpa nya 
träningskläder till alla i laget. Ni väljer.

Sälj     Tjäna   Förtjänst

1–50 enkellotter  15 kr/lott  750 kr

>51    enkellotter   18 kr/lott  918 kr

1–50 dubbellotter   30 kr/lott  1 500 kr

>51    dubbellotter  36 kr/lott  1 836 kr

*Vid vissa kampanjer tjänar ni upp till 23kr per såld lott.

*

Sverigelotten kan säljas 365 dagar om året och är ett snabbt 
och enkelt sätt att fylla på lag- eller föreningskassan. Exempel-
vis ger 100 sålda lotter 800 kronor (vid 8 kronor per såld lott, en 
förening kan tjäna 8–11 kr per såld lott).  

Ju mer Sverigelotter ni säljer, ju mer kan ni tjäna per såld 
lott. Säljer ni lotter under en 12-månadersperiod kan er 
förening tjäna upp till 11 kr per såld Sverigelott. För varje 
säljsteg ökar intäkterna med 1 kr, för samtliga lotter ni 
sålt. Ju mer ni säljer desto mer tjänar ni.

Sälj    Tjäna   Förtjänst

1–1 999 lotter  8 kr/lott  ca 16 000 kr

2 000–2 999 lotter  9 kr/lott  ca 27 000 kr

3 000–9 999 lotter  10 kr/lott  ca 100 000 kr

> 10 000 lotter  11 kr/lott  >110 000 kr

Upp till  

11kr/lott  
direkt till din  
förening

BingoLottos Julkalender kostar 100 kr och laget som säljer 
lotten får behålla 50 kr för varje såld kalender. Hälften av 
pengarna rakt ner i föreningskassan.

• Tjäna 50 kr/kalender

• Miljonvinst

• Ingen dragningslista – köpare ser direkt om de vunnit

• Sälj från oktober till 23 december

• Lätt att sälja och administrera

• Pris: 100 kr

50kr/lott  
direkt till din  
förening

BingoLottos Julkalender säljs med fördel under perioden  
oktober-december, går så klart att sälja ända fram till 23 
december. Som lag har ni även full returrätt på osålda ka-
lendrar, det innebär i praktiken att kostnaden för att sälja 
dem är lika med noll.

Tjäna mer  
tillsammans
– sälj Folkspels produkter



–Jag pratar med många härliga människor 
varje dag och känner att jag verkligen 
hjälper till att bygga svenskt föreningsliv. 

Den vanligaste frågan som Andreas får är 
hur snabbt föreningen kan få sina lotter? 
–Har klubben eller laget registrerat sig på 
folkspel.se eller via telefon så har de  
lotterna inom 1 -2 dagar. 

Vilka lotter finns det att välja mellan? 
–Bingolotto, Sverigelotten och Julkalendern. 
Bingolotto och Sverigelotten kan föreningen 
sälja i stort sett hela året och försäljningen 
av Julkalendern startar under hösten. 

Hur stor är förtjänsten på lotterna?  
–På en bingolott kan en förening tjäna upp 
till 18 kr per lott och så mycket som 23 kr per 
lott på en kampanjomgång. Sverigelotter ger 
upp till 11 kr och Julkalendern 50 kr per lott.

Hur kan föreningen marknadsföra lotterna 
på plats?  
–Det finns säljmaterial som vi skickar med. 
Prata med någon av oss säljare så hjälper 
vi till. Det finns affischer, ställ, dekaler och 
annat att välja mellan. 

Hur administrerar föreningen  
produkterna?  
–Vi skickar lotterna till föreningen som börjar 
att sälja. Finns det osålda lotter så rappor-
terar föreningen det till oss. Föreningen kan 
även administrera själv via folkspel.se  

 Kan man returnera osålda lotter?  
–Om det finns lotter kvar så ska föreningen 
skicka tillbaka dem i retur till Folkspel. För-
eningarna får en returetikett och ett kuvert 
av oss. Det är enkelt, det viktiga är att ha 
koll på vilka datum som gäller för eventuella 
returer. 

Så kommer din förening 
igång med försäljningen!

Andreas Branting, 26 år, jobbar som säljare för Folkspel. Han har  
daglig kontakt med föreningar som debuterar som lottförsäljare. 

Du når Andreas eller någon av  
hans kollegor på följande nummer:

Andreas B: 031 - 345 92 03
Karin:  031 - 345 92 01
Andreas P: 031 - 345 92 02
Peter:  031 - 345 92 00
Fredrik:   031 -  345 92 04

Försäljningsperiod
Sverigelotten: året runt. 
BingoLotto: augusti–juni.  
BingoLottos Julkalender:  
oktober–december.

Sälj Folkspels produkter

Börja sälj: gå in på  

folkspel.se/borjasalja  
och fyll i formuläret eller 
kontakta vår kundtjänst 
0771 - 440 440.

Säljmaterial
Vi skickar  
säljmaterial  
i samband med  
lottleverans.

Vilka kan sälja?
Alla föreningar som tillhör ett förbund som är medlem i 

Folkspel kan sälja våra produkter.

Lottreturer 
Full returrätt på  
osålda lotter,  
inom fastställda 
datum.

Svenskt föreningsliv gör 
Sverige bättre för alla.


