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Hyvät  Abit  2020 ! 
 
 
Onnea ja menestystä tärkeän abivuotenne koitoksiin! 
Etusivulla vuosittain abeille tekemämme tarjous myös Teille eniten abihuppareina tilatuista 
Fruit of the Loom –tuotteista, joita toimitamme pitkällä kokemuksella  nopeasti ja edullisesti. 

 
Oheisen abiesitteen keskiaukeamalla kuvia muutamista aiemmin tekemistämme abipainatuksista 
sekä ohjeita ja vinkkejä oman painatuksenne suunnitteluun. Myös näitä koneeltamme löytyviä 
aiemmin tehtyjä painokuvia voidaan helposti käyttää pohjana omilla muutoksillanne. Tilaaja vastaa 
painokuvansa tekijänoikeuksista. 
 
Takasivulla löytyy tilauskaavake johon voitte halutessanne kerätä tilauksenne. Itse tilauksen meille 
voitte tehdä vapaamuotoisesti sähköpostilla tai kirjeenä; tarvitsemme vain tiedot tilatuista tuotteista 
väri- ja kokotietoineen ja aineistonne tai ohjeenne haluamastanne painatuksesta.  
 
 
Oheisessa Fruit of the Loom -esitteessämme löytyy kuvat, tuotetiedot ja taulukko kunkin 
tuotteen koko- ja värivaihtoehdoista (merkitty pallolla kunkin tuotteen/värin kohdalle)  
sekä perushinnat yhdellä yksiväripainatuksella min 20 kpl tilauserässä.  
 
NYT ABIHUPPARITARJOUKSENA  kun samalla valkoisella painatuksella tilausmääränne: 
 
-vähintään 50 HUPPARIA on hinta 22 € / vetoketjuhupparit 27 € (voi olla eri värejä/malleja) 
-30-49 HUPPARIA on hinta 23 € / vetoketjuhupparit 28 €                         ” 
-20-29 HUPPARIA on hinta hinnaston mukaisesti hupparit 24 € / vetoketjuhupparit 29 €, alle 
 20 kpl tulee hinnastohintojen lisäksi painatuksen aloituskuluja 50 ja postituskuluja 20 eur/ lähetys.  
 
Muilla painoväreillä tai useammalla painovärillä tehdyistä painatuksista annamme tarjouksen 
pyytäessänne.  Samoin myös useammasta painatuksesta tai esim brodeerauksesta.  
 
Lähetämme pyytäessänne päivän postissa tutustuttavaksenne mallituotteita jotka voitte 
palauttaa kustannuksitta asiakaspalautuksena.  Voimme myös lähettää sähköpostilla Teitä 
kiinnostavien tuotteiden tuotekortit joissa mittataulukot. 
 
Toimitusaika nyt noin 1-2 vko. Maksu tapahtuu mukana seuraavalla laskulla 7 pv kuluessa. 
 
 
Nettisivullamme www.mainosasu.fi  etusivun yläpalkin kohdassa ABITARJOUS löytyy tämä sama 
materiaali… sekä tarvittaessa tietoa  ja linkkejä myös muista hupparimerkeistämme ja muista 
tuotteistamme.  
Siellä tietoa myös vähän ohuempien  Fruit of the Loomin LIGHTWEIGHT- huppareiden 
tarjouksesta jonka mukaan niiden tilaaminen  muutamalla peruspainatuksella onnistuu  
20 € hintaan ilman määrärajoituksia.   
 
Vastaamme mielellämme kaikkiin tiedusteluihinne abipaidoista spostilla tai puhelimitse! 
 
 
Timo Suominen 
yrittäjä 
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