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trendi

Käsihygienia on kasvava

trendi, joka on tullut

jäädäkseen (kuvio 1)

 (kuvio 1) Markkinoiden kasvuennuste



trendi

Kliininen ja persoonaton

käsidesipullo ei kuitenkaan

aina ole siihen paras

vaihtoehto.



tuote-esittely

Haluatko parantaa asiakkaidesi
viihtyvyyttä - ja samalla vahvistaa
brändiäsi? Me Pöpössä tarjoamme
kummatkin!

Meiltä saat kahdenlaisia liinoja omalla
painatuksella: desinfioivia pyyhkeitä ja
kosteuspyyhkeitä. Pyyhkeiden 
 ensisijainen käyttötarkoitus on pyyhkiä
kädet, esimerkiksi ennen ja jälkeen
ruokailun. 

Pyyhkeet soveltuvat erityisen hyvin
ravintola-alan yrityksille, jotka haluavat
tarjota asiakkaalleen parhaan
mahdollisen kokemuksen - puhtaan
sellaisen. 

 

 



tuotteet

Tämä pyyhe on erinomainen vaihtoehto
kliinselle käsidesipullolle. Pyyhe desinfioi
kädet yhtä tehokkaasti kuin käsidesi
samalla poistaen lian ja rasvan. 

Pyhkeen koko: 14 x 19,5 cm 
Pakkauksen koko: 6 x 8 cm

Kosteuspyyhe soveltuu parhaiten
ravintoloihin, jossa syödään käsillä.
Asiakkaasi voi puhdistaa kätensä
ruokailemisen jälkeen rasvasta ja liasta. 

Pyhkeen koko: 14 x 19,5 cm 
Pakkauksen koko: 6 x 8 cm

 
1) Etanolipohjainen desinfioiva pyyhe

2) Kosteuspyyhe



Bain & Jane

Bain & Jain on
hienompiin

hampuraisaterioihin
erikoistunut

helsinkiläisravintola,
joka etsi

elegantimpaa
ratkaisua jo arkisille

käsidesipulloille.
 
 
 

Asiakkaan toiveiden
perusteella päädyttiin

minimalistiseen ja
ravintolan

skandinaaviseen
sisustukseen sopivaan

desinfiontiliinaan.



Bain & Jane

3-väripäinatus
etanolipohjainen
desinfiointiliina



Jackster

Asiakkaan tarpeiden
pohjalta päädyimme

lopulta
tunnistettavaan

kosteuspyyhkeesen.

Jackster on
englantilaistyylinen
ravintola Aurajoen
rannalla Turussa.

He etsivät
jonkinlaista

ratkaisua terasille
tarjoiltavien 
 annostensa

kylkeen.



Jackster

1-väripäinatus kosteuspyyhe



hinnasto

Desinfioiva pyyhe

Määrä (kpl)                                    Hinta(€)/kpl

5000 --------------------------   0,30€ 

10 000 -------------------------  0,25€

20 000 -------------------------  0,20€

50 000 -------------------------  0,15€

100 000 ------------------------  0,13€

200 000 ------------------------  0,11€

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
 

Hinnat sisältävät graafisen suunnittelun ja
toimituksen - siis kaiken mitä tilaukseen kuuluu.

Lisäämme loppusummaan vain 24%
arvonlisäveron. 



hinnasto

Kosteuspyyhe

Määrä (kpl)                                   Hinta(€)/kpl 
 

5000 --------------------------   0,28€ 

10 000 -------------------------  0,23€

20 000 -------------------------  0,18€

50 000 -------------------------  0,13€

100 000 ------------------------  0,11€

200 000 ------------------------  0,09€

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
 

Hinnat sisältävät graafisen suunnittelun ja
toimituksen - siis kaiken mitä tilaukseen kuuluu.

Lisäämme loppusummaan vain 24%
arvonlisäveron. 



hinnasto

Tarjoamme ensimmäiselle tilaukselle alennetun
hinnan seuraavasti: 

Desinfioiva pyyhe 

Määrä (kpl)                                   Hinta(€)/kpl 
 

5000 --------------------------   0,2€ 

Kosteuspyyhe

Määrä (kpl)                                   Hinta(€)/kpl 

5000 -------------------------- 0,18€ 

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
 

Hinnat sisältävät graafisen suunnittelun ja
toimituksen - siis kaiken mitä tilaukseen kuuluu.

Lisäämme loppusummaan vain 24%
arvonlisäveron. 



tilaaminen

Valitse kahden pyyhkeen väliltä: joko

desinfioiva pyyhe tai kosteuspyyhe

Valitse tilausmäärä 

Ilmoita nämä meille sähköpostitse

Otamme teihin yhteyttä, niin

suunnitellaan yhdessä brändiinne

sopiva pakkaus

Hyväksytämme pakkauksen graafisen

mallin teillä 

Ilmoita osoitteesi ja laskutusositteesi

Ja eikun toimitusta odottamaan! 

Ota meidät yhteistyökumppaniksesi ja
paranna asiakkaidesi viihtyvyyttä ja
yrityksesi brändiä. 

Ohjeet tilaamiseen:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



toimitusaika: 4-7 viikkoa

 

toimitus: tilaus toimitetaan tilaajan

ilmoittamaan osoitteeseen

 

maksuehto: 14 päivää pakkauksen

graafisen mallin hyväksymisestä

 

maksutapa: lasku

 

 
 
 

 

toimitusehdot



yhteystiedot

Joonas Järvi
040 772 7937

joonas.jarvi@pöpö.co 

Heräsikö kysymyksiä? Ota yhteyttä
asiakkuusvastaaviimme, niin kerromme

lisää.  

Jesse Ilvesoksa
040 156 9000

jesse.ilvesoksa@pöpö.co 




