
Klistrade lotter 

 

V
er

 7
 /

 2
01

8-
04

-0
3 

 /
 L

S 

En klassiker i ny kostym! 
Alla har väl öppnat en remsa 21-lotter? 
Vår nya 21-lott är lite annorlunda, eftersom den har många fler 
möjligheter än de traditionella 21-lotterna. Antal vinster och 
satser om 1.000 lotter är allt som är fast, resten väljer du själv. 
Såväl vinster, prissummor och pris som färg och tryck på lotten 
är upp till dig att bestämma om du vill. 
 
21-lotten är vår senaste 21-lott. Den finns att köpa i satser om 1.000 
lotter i remsor om fem lotter. Andelen vinster är fast, men det är 
också det enda. Vill du ha ditt eget tryck på lottens fram-och/eller 
baksida går det alldeles utmärkt. Du väljer själv vad lotten ska kosta 
och även vinstplanen kan man välja själv i viss mån. 
Som namnet anger går det ut på att få 21. På baksidan av lotten finns 
tre luckor som vid öppnande visar varsitt spelkort. 21-lotten har fem 
vinstgrupper och vinner gör man om man får totalsumman 17 eller 
uppåt, till högsta vinsten vid 21. Vad man vinner däremot är upp till 
er. En idé är att be lokala företag om hjälp med sponsring av priser så 
tjänar man ännu mer på sitt lotteri. 
 
Lotterna levereras i satser om 1.000, i remsor om fem och med 
perforering mellan lotterna. Man kan, om man vill, även få lotter utan 
tryck på utsidan för att göra sitt eget tilltryck. Vi har färdiga satser med 
vinstplaner för fem kronors och tiokronors 21-lotter, på lager. 
 
För mer info om våra klistrade lotter: gå in på www.sandens.se 
 

 

 

 

Storlek: 50 x 60 mm i remsor om fem 
lotter med perforering mellan lotterna. 
 
Satsstorlek: 1.000 lotter, minsta 
beställning 2 satser vid tilltryck. 
 
Leveranstid: Minst 5 arbetsdagar, 
beroende på tilltryck. Färdigtryckta med 
pris 5 kr och 10 kr finns på lager. 
 
Vinster: 
1 lott med 21 poäng 
2 lotter med 20 poäng 
6 lotter med 19 poäng 
27 lotter med 18 poäng 
65 lotter med 17 poäng 
Max en vinst per remsa och ca. en vinst 
per två remsor. 
 
Vinstvärde: 
Vinstvärdet är beroende av pris på lotten, 
då det ska vara mellan 35-50% av 
lotteriets intäkter. 
 
LN nummer: 212 
 

 Information 

21-lotten 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan visar vi exempel på  
olika varianter av 21-lotten 

 

På den här lotten är det mesta valfritt. lottpris, färger, vinster, text och så vidare, Man kan, 
om man vill, ha ett eget tema, t ex jullotter, påsklotter, midsommarlotter, höstlotter, 
halloweenlotter, fotbollslotter, fredagslotter osv. Allt är möjligt. Det är bara fantasin som 
begränsar. Om ni har några frågor så tveka inte att kontakta oss.  
För mer info gå in på www.sandens.se 

 
5:- lott 

1 000 lotter á 5:- st ger 5 000:- i 
omsättning. 
 
Med en vinstandel på 40% blir 
vinstsumman 2 000:- enligt vinstplan 
nedan. 
 
Bruttovinsten för en sats lotter  
blir 3 000:- 
 
Om man har 20 försäljare blir det 10 
remsor eller 50 lotter var att sälja. 
 

Vinstplan 5:- lott 
1 lott med 21 poäng ger 500:- 
2 lotter med 20 poäng ger 100:- 
6 lotter med 19 poäng ger 50:- 
27 lotter med 18 poäng ger 25:- 
65 lotter med 17 poäng ger 5:- 
 

 

 

 
10:- lott 

1 000 lotter á 10:- st ger 10 000:- i 
omsättning. 
 
Med en vinstandel på 40% blir 
vinstsumman 4 000:- enligt vinstplan 
nedan.  
 
Bruttovinsten för en sats lotter  
blir 6 000:- 
 
Om man har 20 försäljare blir det 10 
remsor eller 50 lotter var att sälja. 
 

Vinstplan 10:- lott 
1 lott med 21 poäng ger 1 000:- 
2 lotter med 20 poäng ger 200:- 
6 lotter med 19 poäng ger 100:- 
27 lotter med 18 poäng ger 50:- 
65 lotter med 17 poäng ger 10:- 

Exempel på vinstplaner och pris 
 


