
 

HYVÄ TUKIOPPILASVASTAAVA/KOULU                               2021-09-13 

 
Toimitamme 45 vuoden kokemuksella vaatteita omilla painatuksilla eri oppilaitoksille ja yhä enemmän: 
 

TUKIOPPILAIDEN KÄYTTÖÖN  HUPPAREITA YM TUKIOPPILAS-/TUKARIPAINATUKSILLA… 
joilla he erottuvat joukosta ja saavat motivaatiota; ohessa heille oma esite. Sen etusivulla  varastoimiamme 
vakiopainatuksia joita toimitamme nopeasti ja vaivattomasti kiinteään kpl-hintaan tilausmäärästä riippumatta.   
Uutena näissä muutamia ei-kiusata-painatuksia.  Kääntöpuolella kuvat, värit ja cm-mitat yleisimmistä tukioppilaspaidoista.   
Tarvittaessa löytyy www.mainosasu.fi etusivun ylävalikosta ”tukaripaidat” ohjeet ja hinnoittelu määräalennuksineen myös 
omalla, yksilöllisellä painatuksellanne tehtävistä huppareista ym sekä esimerkkipainatuksia näistä ja mm tilauskaavake. 
Koko malliston esite ja perushinnasto on paperiversiona tämän kirjeen mukana ja myös netissä kuten tämä muukin aineisto. 
 

PÄÄTTÄVILLE YSILUOKILLE  YSIHUPPAREITA, O-COLLEGEJA, COLLEGEHOUSUJA… 

Päättävät luokat hankkivat yhä useammin  muistoksi hupparit omalla painatuksellaan. Ysiluokillenne YSILUOKAT-
kirje ja -esite ohessa,  sama aineisto ja  malliston esite/hinnasto löytyy myös www.mainosasu.fi  etusivulta ”Ysipaidat”. 
 

KOULUN YHTEISELLÄ PAINATUKSELLA TEEMME HUPPAREITA, T-PAITOJA, KASSEJA… 
ja usein myös koulun joukkueelle, kuorolle tai muulle ryhmälle.  Kääntöpuolella esimerkkejä näistä.  Kunnille suositeltu 
kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma lisää varmasti  ei-kiusaamista-meillä-paitojen käyttöä ongelman huomioinnissa. 

 
Olemme koko korona-ajan pitänet voimassa oheisen 2019-perushinnastomme ja 

sen HINTOIHIN SISÄLTYY yksivärinen painatuksenne yhteen kohtaan ja maksuton toimitus  

kun tilaus yhteensä vähintään 20 tuotetta (tukioppilaiden vakiopainatuksissa ei min.määrää)  samalla painatuksella ja 
painovärillä; jos käytetään kahta eri painoväriä, esim mustaa ja valkoista, on lisäveloitus värinvaihdosta 25€.  
Alle 20 kpl tilausmäärässä tuotehintojen lisäksi veloitetaan painatuksen aloituskuluja 50€ ja postituskuluja 20€.  
Yhteismäärään voi kuulua eri puseromalleja ja värejä.  
Nyt syksyn tilauksissa vielä voimassa siis oheinen 2019-esitteemme hinnasto sekä allaoleva KOULUTARJOUS!  

 
-jos tilausmääränne SAMAA painatusta on min 50 hupparia niin hinta 22€/vetoketjuhupparit 27€ 
-jos tilausmääränne SAMAA painatusta on 30-49 hupparia niin hinta 23€/vetoketjuhupparit 28€ 
-ja tilausmäärässä 20-29 ovat voimassa hinnaston tuotehinnat (esim hupparit 24€ ja vetoketjuhupparit 29€) 
 -alle 20 kpl tilausmäärässä hinnastohinnat ja lisäksi veloitetaan silloin aloituskuluja 50€ ja postituskuluja 20€   
 
Painatus voi olla itse suunnittelemanne tai joku valmis kuva.  Voimme tehdä siihen suhdemuutoksia, tekstejä ym. 
Tarvitsemme vain hyvälaatuisen mustavalkoisen (ei lyijy- tai värikynällä tehtynä) piirroksen/tietokonetulosteen/-tiedoston tai 
ohjeet esim tekstin painatuksesta.  YSILUOKAT-esitteen  2-sivulla ohjeita oman painokuvan tekemisestä. Tilaaja vastaa 
painatuksen tekijänoikeuksista. Useammasta painatuksesta tai esim brodeerauksesta annamme tarjouksen pyytäessänne.   
Lähetämme tarvittaessa mittataulukkoja (löytyvät myös tukioppilasesitteestä) tai postikulut maksettuna malleja 
haluamistanne tuotteista. Ne voitte palauttaa  kustannuksitta asiakaspalautuksena.  Esite/hinnasto/tilauslista  löytyy myös 
sähköisenä nettisivultamme 
Tilattujen tuotteiden toimitus Teille tapahtuu postitse n 2 viikon kuluessa. Sähköpostilla tulee lasku 7 pv maksuajalla. 
Soittamalla, sähköpostilla tai netissä www-mainosasu.fi saatte heti lisätietoja tai mallipaitoja tutustuttavaksenne! 
 
Hyvää lukuvuoden jatkoa  
Timo Suominen 
Mainosasu Suominen Ky 
Sairashuoneenkatu 6, 20100 Turku, 040-032 0940  
mainosasu@mainosasu.fi  www.mainosasu.fi 
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