Tjäna 10.200 kr till lagkassan för 30 minuters jobb
Paneljakten.se
Vi på Sponsorhuset letar alltid efter enkla sätt för lag, föreningar och skolklasser att tjäna pengar. Nu
har vi hittat det enklaste sättet någonsin! Genom en minimal insats kan ni tjäna ca 10.200 kr +
ytterligare pengar i flera år framåt.
Hur funkar det?
Sponsorhuset har ett mångårigt samarbete med
marknadsundersökningsföretaget Panel.se. Som medlem hos
Panel.se får man frivilliga marknadsundersökningar skickade
till sin mejl. Varje gång man svarar på en undersökning får
laget pengar. I varje mejl står det tydligt hur lång
undersökningen är och hur mycket ersättning laget får om
man besvarar den.
Så vad ska ni göra?
Förslagsvis värvar varje spelare minst 5-10 personer som
kan tänka sig att svara på undersökningar för att hjälpa
laget. Man kan t ex värva sig själv, sina föräldrar, syskon,
grannar osv. Alla som är minst 15 år får vara med.
Spelaren anmäler den värvade personens mejladress via
sin smartphone eller på datorn via www.paneljakten.se. En
komplett värvning är värd 30 kr + pengar varje månad. Se
informationen nedan!
Vad händer sedan?
1. Den värvade personen får direkt ett mejl där man skall
bekräfta sitt medlemskap.
2. Den värvade personen får sedan redan nästa morgon
sin första undersökning som handlar om Sponsorhuset.
Så fort man svarat på sin första undersökning får laget
30 kr (+ersättning för den aktuella undersökningen)
Man brukar få ca en undersökning i veckan.
3. Varje framtida undersökning som besvaras kommer ge laget 6-40 kr. En person som besvarar en
undersökning per månad är värd ca 72-120 kr/år. Detta innebär att laget kommer tjäna pengar i
många år framöver! Dessutom kommer personerna ni värvar att få information om Sponsorhuset
och förhoppningsvis kommer många att dessutom stödja ert lag när de handlar något på nätet.

Räkneexempel:
20 spelare värvar 5 aktiva personer vardera som börjar svara på marknadsundersökningar = 100 personer.
Engångsersättning: 100 personer á 30 kr = 3.000 kr
Framtida undersökningar per år: 100 personer á 72 kr = 7.200 kr/år
Beräknad summa första året = 10.200 kronor

Vill ni köra igång eller veta mer?
Här finns mer information: www.sponsorhuset.se/start/tips-till-foreningen/om-paneljakten-se
Anmäl ert intresse till er kontaktperson på Sponsorhuset eller på support@sponsorhuset.se.
Vi behöver ditt namn och telefonnummer.

