
KVIKLOTTERI
- dit eget lotteri . nemt og hurtigt

 Reklame - Kampagne - Messe 
 Jul - Jubilæum - Fødselsdag

Bogtrykkergården . Østre Fælledvej 14 . 9400 Nørresundby . Tlf. 98 17 26 11 . www.bogtrykkeren.dk

Find 5 og vind et rejsegavekort1 2 3 4 5

B73 ønsker alle en glædelig jul 2007

Find 5 og vind 1000 kr.

1 2 3 4 5

Find 5 og vind 1000 kr.

1 2 3 4 5

Sæby HK’s Lotteri 2009

5 chancer - vind 1000 kr.

AaB lotteriet

Støt AaB

deltag i

AaB lotteriet

1 2 3 4 5

Min.
10.000 kr.

i klubkassen



Bogtrykkergården . Østre Fælledvej 14 . 9400 Nørresundby . Tlf. 98 17 26 11 . www.bogtrykkeren.dk

Generel information

Vi har udviklet Kviklotteri på baggrund af vores
mangeårige erfaring indenfor udvikling af spil og lotterier.

Forening eller organisation
Med Kviklotteri er foreninger og organisationer sikret et flot overskud. 
Som forening eller organisation tjener du over 10.000 kr.
ved salg af bare 1000 lodder.
Flere lodder endnu større overskud.
Gør foreningens kviklotteri til en fast tradition.

Anmeldelse og ansøgning
Ved en salgsværdi på max. 20.000 kr. skal der kun sendes en
anmeldelse til politiet.

Ved salgsværdi over 20.000 kr. skal der indsendes en ansøgning.

Firmaer
Kviklotteri er særlig velegnet til firmabrug, da undersøgelser har vist at 
lågeeffekter studeres i længere tid, end almindelige reklamer da
læseren bruger tid på at åbne lågerne og studere informationerne på 
loddet grundigere end f.eks. en reklamebrochure.
Kviklotteri er en god ide i forbindelse med reklameeffekter,
messekampagner, fødselsdage og jubilæer eller bare som en
gimmick fra firmaet.

Det får du
Farvetryk på både for- og bagside, uden ekstra pristillæg.
Gevinstsystem efter dit eget ønske.
Dog altid baseret på 5 felter.
F.eks. samle logoer, samle juletræer, gevinstnumre, terninger, spillekort
- Ja mulighederne er uendelige.
Format: 100 x 144 mm.

Nemt og hurtigt
Send os en mail med dit billede/forsidemotiv og foreningens
eller firmaets logo. Så fremstiller og leverer vi dine lodder på 14 dage.



Bogtrykkergården . Østre Fælledvej 14 . 9400 Nørresundby . Tlf. 98 17 26 11 . www.bogtrykkeren.dk

Find nummeret og vind

Bogtrykkergården Nørresundby . www.bogtrykkeren.dk . tlf. 98 17 26 11

Lotteriet sælges til fordel for ungdomsarbejdet AaB A/S.

Salgsperioden er 1/1-2009 til 1/4-2009. Oplag 1.000 lodder. I alt 16 gevinster, værdi 5.500 kr.

Gevinster kan afhentes hos AaB A/S, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg

alle hverdage mellem kl. 10 - 17 eller efter aftale på telefon 98172611.

Uafhentede gevinster tilfalder ungdomsarbejdet i AaB A/S.

Regnskab for bortlodningen er tilgængeligt på www.aabsport.dk i perioden 1/5-2009 - 15/5 2009.

Anmeldelse af lotteriet er afsendt til Nordjyllands Politi den 24/11-2008.

Lodpris 20 kr.

1. præmie kr. 1000,- 
Nr.: 530

2. præmie kr. 500,- 
Nr.: 016 - 064 - 208 - 352 - 920

3. præmie kr. 200,- 
Nr.: 041 - 137 - 233 - 329 - 425

 

 

 
 

521 - 617 - 712 - 801 - 968

5 chancer - vind 1000 kr.

AaB lotteriet

Støt AaB
deltag i

AaB lotteriet

1 2 3 4 5

Find nummeret og vind
Under hver låge findes et nummer,
findes nummeret på gevinstlisten som
er påtrykt på bagsiden, er der gevinst.

Sælg 1000 lodder og tjen over 10.000 kr.

Farvetryk på både for- og bagside,
uden ekstra pristillæg.

Der er mulighed for
sponsorannoncer på
bagsiden af loddet.

Foreninger og organisationer

Find 5 og vind

Bogtrykkergården Nørresundby . www.bogtrykkeren.dk . tlf. 98 17 26 11

 

1. præmie 1 stk. kr. 1000,-

 

2. præmie 5 stk. kr. 500,-

 

3. præmie 10 stk. kr. 200,-

Lotteriet sælges til fordel for ungdomsarbejdet i Sæby HK.

Salgsperioden er 1/1-2009 - 1/4-2009. Oplag 1.000 lodder. I alt 16 gevinster, værdi 5.500 kr.

Gevinster kan afhentes i Sæby HK, Rosenhaven 9, 9300 Sæby

torsdag den 9/4-2009 og torsdag den 16/4-2009 kl. 15 - 22 eller efter aftale på telefon 98172611.

Uafhentede gevinster tilfalder Sæby HK’s ungdomsafdeling.

Regnskab for bortlodningen er tilgængeligt på www.sæbyhk.dk i perioden 1/5-2009 - 15/5 2009.

Anmeldelse af lotteriet er afsendt til Nordjyllands Politi den 24/11-2008.

Lodpris 20 kr.

Find 5 og vind 1000 kr.

1 2 3 4 5

Sæby HK’s Lotteri 2009

Find 5 logoer og vind
Under lågerne er foreningens logo trykt
med forskellige placeringer.
Gevinstlisten er trykt på bagsiden
af loddet.

Sælg 1000 lodder,
og tjen over 10.000 kr.

Farvetryk på både for- og bagside,
uden ekstra pristillæg.

Der er mulighed for
sponsorannoncer på
bagsiden af loddet.
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Find 5 og vind

Bogtrykkergården Nørresundby . www.bogtrykkeren.dk . tlf. 98 17 26 11

 

1. præmie 1 stk. Rejsegavekort

 

2. præmie 5 stk. Gavekort á 500 kr.

 

3. præmie 10 stk. 1 fl. vin

Oplag 1.000 lodder. I alt 16 gevinster, værdi 5.000 kr.

Gevinster kan afhentes på vores stand i messeperioden.

Se om du har vundet. 
 

 
 

 
Bag lågen er der et nummer.  

 
Gå ind på vores hjemmeside: 

www.isoplus.dk 
 

Se under datoen i dag og se om netop dit nummer er udtrukket 

i dag.  
Er du blandt de heldige, ringer du til os på tlf. 64 41 61 09 og 

spørger efter Tina Frydendal. Eller sender en mail til 

t.frydendal@isoplus.dk. 

Så sørger vi for at din præmie bliver sendt til dig. 

 
Der er gevinster hver dag - vingaver til dagens vindere. 

Og den 24. december trækker vi vinderen til et weekendophold. 

 
Glædelig jul ønskes du af 

 

Find 5 og vind et rejsegavekort

1 2 3 4 5

Kampagne
Isoplus ønskede et kampagnelotteri til 
en julemesse.
Som besøgende på messestanden fik 
man udleveret et lod, med mulighed for 
at vinde en gevinst.
Dette betød at flere kom til messestan-
den, og at Isoplus på denne måde kunne 
øge antal besøgende på standen, og på 
den måde få skabt større interesse for 
sine produkter.

Firmaer - kampagnelotteri m.v.

Find priserne på vores hjemmeside

https://bogtrykkeren.dk/trykkeri/kviklotteri


