Eikö työkaverisi kuulu vielä ERTOon?
Vie hänet herkulliselle lounaalle ja kerro samalla jäsenyydestämme.
Taloushallinnon ammattilaiset maksaa viulut!
Kampanja-aikana voit tarjota lounaan Taloushallinnon ammattilaisten piikkiin
itsellesi ja työkaverillesi, joka ei vielä ole Taloushallinnon ammattilaisten
jäsen. Lounaan tarkoituksena on saada uusi jäsen Taloushallinnon
ammattilaiset ry:lle ja madaltaa keskustelukynnystä jäsenyydestä.
Jäsenkyselyn mukaan 96 % jäsenistä onkin valmiita suosittelemaan
jäsenyyttä. Lounaalla käynnin avulla suosittelu on helppo toteuttaa.

TOIMI NÄIN:
1. Tarjoa lounas työkaverillesi, joka ei vielä ole Taloushallinnon
ammattilaisten jäsen. Esittele ammattiyhdistystämme ja yritä saada hänet
liittymään jäseneksi. Kerro miten olet itse hyötynyt jäsenyydestämme.
Keskustelun pohjana voit käyttää alla olevia vinkkejä keskusteluun.
Jäseneksi liittyminen onnistuu netissä www.erto.fi/liity-jaseneksi.
2. Lounaskampanjan säännöt perustuvat erityisesti luottamukseen. Voit
tarjota lounaan samalla kertaa korkeintaan kolmelle työkaverille, mutta
vain kerran samalle henkilölle. Itse saat käydä lounaalla monta kertaa.
Maksimihinta yhdelle lounaalle on 15 €/hlö.
3. Taloushallinnon ammattilaiset ry hyvittää lounaskustannukset
jälkikäteen laskua ja kuitteja vastaan. Täytä oheinen ”lounaslasku” ja liitä
sen mukaan kopiot kuiteista kirjanpitoa varten. Palauta lasku
taloudenhoitajalle. Tositteet tulee olla toimitettuna 15.3.2019 mennessä
ja korvaukset maksetaan keskitetysti 29.3.2019. Myöhästyneitä laskuja ei
käsitellä.
4. Muutama päivä lounaan jälkeen kysäise työkaveriltasi: ”Onko tullut
kysyttävää?” tai ”Oletko jo liittynyt jäseneksi?”

LOUNASLASKU:
Lounaan tarjoaja: _______________________________
Jäsennumero: __________________________________
Puhelinnumero: ________________________________
Tilinro: _______________________________________
Työpaikka: ____________________________________

Kampanja-aika 1.11.2018–28.2.2019
Taloushallinnon ammattilaiset ry:llä on oikeus
keskeyttää Tarjoa lounas -kampanja, jos siihen
varatut määrärahat loppuvat tai kampanjaa
käytetään väärin. Kampanjan mahdollisesta
keskeytyksestä ilmoitetaan Taloushallinnon
ammattilaiset ry:n kotisivuilla viikko ennen
keskeytystä.

Vinkkejä keskusteluun
Sijoita itseesi, se kannattaa! Jäsenyys on työelämän
vakuutus. Voit nauttia työstäsi huoletta, kehittää
ammattitaitoasi tarjoamillamme lisäkoulutuksilla ja
säästää selvää rahaa jäsenetujesi turvin. Jos
kohdallesi osuu karikko, saat meiltä nopeasti apua,
tukea ja juridista turvaa!

Tarjottu lounas
Työntekijän nimi: _______________________________
Lounas tarjottu (pvm): ____________________________
Työnantaja/työpaikka: ___________________________
Henkilöön oltu yhteydessä lounaan jälkeen: kyllä / ei

Lounaskustannukset yht. _________________ €

Tarjottu lounas

Liitä mukaan kopiot kaikista lounaskuiteista.
Ilman kuitteja ei laskua voida maksaa.

Työntekijän nimi: _______________________________
Lounas tarjottu (pvm): ____________________________

Aika, paikka ja allekirjoitus

Työnantaja/työpaikka: ___________________________

_____________________________________________

Henkilöön oltu yhteydessä lounaan jälkeen: kyllä / ei

