
 

 

 
 

 

Hyvät YSILUOKAT 
Omat ysihupparit painatuksellanne alkaen 22 €! 

 

 
                      Olemme toimittaneet pitkään ysi- ja abihuppareita valtaosaan Suomen kouluista, oheisessa 

YSILUOKAT -väriesitteessä malliksi muutamia vuosien varrella tekemiämme ysipainatuksia. 
Nyt on edullisin aika tilata hupparit muistoksi viimeisestä yläastevuodestanne! 

 
Suosituimman ysihupparimerkin FRUIT OF THE LOOMin 2019-esitteemme perushinnastoineen ohessa. 

          Hinnaston hintoihin sisältyy yksivärinen oma painatuksenne 
yhteen kohtaan samalla painovärillä (yleensä valkoinen) ilman lisäkuluja ja maksuton toimitus kun tilaatte vähintään 20 tuotetta 

samalla painatuksella. Kahden eri painovärin käytöstä tulee lisäveloitus 25€/tilaus.                                                              
 

Nyt vielä maaliskuun loppuun tehdyissä tilauksissa voimassa viime vuoden esite hinnastoineen ja  
seuraavat TARJOUKSEN ALEHINNAT kun samalla painatuksella tilausmääränne on: 

-vähintään 50 hupparia on hinta 22€ / vetoketjuhupparit 27€ ! 
-30-49 hupparia on hinta 23€ / vetoketjuhupparit 28€ ! 

-20-29 hupparia on hinta hinnaston 24€ / vetoketjuhupparit 29€ 
-alle 20 kpl tilausmäärässä veloitetaan noiden hinnastohintojen lisäksi  

painatuksen  aloituskuluja 50€  ja postituskuluja 20€ 
 

Tilaukseen voi sisältyä eri mallisia/värisiä/kokoisia tuotteita mutta huomioittehan että kunkin mallin kohdalle sen 
värivaihtoehdot on merkitty pallolla esitteen taulukkoon! 

 
PAINATUKSENNE voi olla oma piirroksenne/ tietokoneaineistonne tai esim oheisten esimerkkien pohjalta tehty. 

Tarvitsemme vain hyvälaatuisen mustavalkoisen (ei lyijy- eikä värikynällä tehtynä) piirroksen/tietokonetulosteen tai sähköisen 
aineiston… tai esim ohjeenne pelkän tekstin tekemisestä tai vanhan painokuvan muuttamisesta.                                                         

Oheisen YSILUOKAT-esitteen  keskiaukeamalla tarkempia ohjeita. Asiakas vastaa painokuvansa tekijänoikeuksista. 
 

Lähetämme pyytäessänne nähtäväksenne ja kokeiltavaksenne mallituotteita jotka voitte palauttaa veloituksetta 
asiakaspalautuksena. Voimme myös lähettää sähköpostina Teitä kiinnostavien tuotteiden tuotekortit joissa mittataulukot; 

ohessa olevan tukioppilasesitteen 2-sivulla on  suosituimpien ysipaitamallien mittataulukot! 
Nettisivulta www.mainosasu.fi kohta YSIPAIDAT löytyy myös esitteet ja tilauslista. 

 
Tilauksen – tai mahdolliset kyselyt – voitte tehdä sähköpostilla mainosasu@mainosasu.fi  ilmoittamalla vapaamuotoisesti 

tai takasivun tilauslistalla tuotteet (esim huppari/naisten huppari/o-college), niiden värit ja koot sekä painatuksenne tiedot. 
Ilmoittakaa myös toimitus- ja laskutusosoite sekä puh.numero johon posti ilmoittaa pakettinne saapumisesta. 

 
Toimitusaika on nyt noin 2 vko. 

Maksu tapahtuu mukana seuraavalla laskulla 7 pv aikana toimituksesta. 
 

 
Hyvää viimeisen lukuvuotenne jatkoa 

Timo Suominen 
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