Infopaketti AGT2021 promoottoreille

Moikka!
Huikeaa saada sinut lukiosi promottoriksi! Saadessasi koulustasi mukaan vähintään 30 opiskelijaa, pääset
mukaan matkalle täysin ilmaiseksi, saat muita etuja matkan aikana ja näet AGT:n tuotannon kulissien takaa.
Olet meille erittäin tärkeä voimavara ja otamme toiveet ja ehdotukset avomielin vastaan. Meihin voi aina
ottaa yhteyttä, jos tulee kysyttävää promokauden aikana. Luethan viestin läpi huolella.
Promoottorina toimit matkamme yhteishenkilönä lukioosi päin. Me hoidamme pitkälti kaiken likaisen työn,
kuten maksut, huonejaot ja pääasiallisen viestinnän.
Alla vielä listattuna mitä yhteishenkilönä tulee ottaa huomioon ja usein kysyttyjä kysymyksiä
1. Toimit yhteytenä AGT:n tiimin ja lukiosi opiskelijoiden välillä
2. Jaat ajoittain pyytämiämme infoja/ materiaaleja lukiosi oppilaille (näitä ei ole paljoa)
3. Nautit AGT2021 matkasta.
Usein kysyttyjä kysymyksiä, luethan läpi:
Miten lukion ilmoittautuminen matkalle toimii?
- Tehdessään ilmoittautumisen, yhteyshenkilö saa viikon sisällä tarkemmat ohjeet
jatkotoimenpiteisiin. Tässä viestissä on mukana linkki, jonka jaat kaikille lukiolaisillesi, jotta he
pääsevät rekisteröitymään mukaan matkalla. Linkin saatuasi lukiolaisillasi on 2 viikkoa aikaa täyttää
tietonsa, jonka jälkeen muutamme ilmoittamasi paikkamäärän ”oikeaksi” rekisteröityneiden
määrän perusteella.
Milloin maksut hoidetaan ja miten?
- Matka maksetaan yksilömaksuina kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan keväällä 2020 ja
loppuosa syksyllä koulujen alkaessa syksyllä 2020.
- Jokainen tulee saamaan linkin, jonka kautta pääsee maksamaan. Maksut hoidetaan
verkkomaksuina.
Miten huonejaot hoidetaan?
- Huonejaot hoidetaan sähköisesti palvelumme kautta. Lähetämme tästä tietoa, kun näiden aika on.
Jokainen saa valita huoneparinsa.
- Promoottorin ei tule huolehtia huonejaoista, vaan hoidamme sen promoottorin puolesta.
- Huonejaot suoritetaan hyvissä ajoin ennen matkaa vuoden 2020 syksyllä.
Milloin ohjelma julkaistaan?
- AGT 2021 ohjelma julkaistaan www.agt.fi sivuille Helmikuussa 2021.
- Laivojen aikatailut tulevat nähtäväksi viimeistään toisen maksun yhteydessä
- Artistit julkaistaan 2020 syksyllä.
Kehen asiakkaat ottavat yhteyttä kysymyksissä/ ongelmissa?
- Kysymyksissä ja ongelmissa asiakas voi olla yhteyksissä osoitteeseen info@agt.fi
Voiko matkan peruuttaa?
- Tämän ennakkoilmoittautumisen voi peruuttaa, eikä se sido ilmoittautujaa eikä järjestäjää.
Tarkemmat asiakaskohtaiset maksuehdot ja peruutusehdot tulevat luettavaksi 2020 keväällä
maksettavan ennakkomaksun yhteyteen.

