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Messulahjat
Ei ole ihan sama mitä messuilla jaat. Edes ilmaiseksi. Oikein valitulla ja tyylikkäästi brändätyllä 
messulahjalla herätät huomiota ja välität positiivista viestiä yrityksestäsi. 

MAINOSVESIPULLO 0,35 L
Täydellinen jakotuote janoisille messuvieraille! Valittavissa 
hapollisena tai hapottomana. Vesi tulee puhtaasta pohjoisen 
luonnosta täysin ilman lisäaineita lukuunottamatta kevyttä 
hiilihapotusta hiilihappoversiossa.  Toimitetaan 100 % kier-
rätettävässä PET-pullossa. Hintoihin sisältyy neliväpainettu 
etiketti.

480 kpl à1,35€ 

240 kpl à1,50€ 

120 kpl à1,90€

+ pantti à 0,10 € (pantti sis. alv.24%) 
Aloituskulu 48 € 

ANTI-STRESS 
AVAIMENPERÄ
Pirteä hedelmän muotoinen pehmeä 
avaimenperä viidessä eri figuurissa: 
omena, sitruuna, appelsiini, mansikka 
ja banaani. Hinnat sisältävät 1-väripai-
natuksen.

500 kpl à1,12€ 

250 kpl à1,35€ 

100 kpl à1,99€

Aloituskulu 48 €

OMA DESIGN 
AVAIMENPERÄ
Uniikki jakotuote. Omaan muotoon lei-
kattu avaimeperä (15 cm2) taipuisasta 
doming-materiaalista. Hinnat sisältä-
vät saman moniväripainatuksen mo-
lemmin puolin.

2000 kpl à0,98€ 

1000 kpl à1,05€ 

500 kpl à1,15€

Aloituskulu 48 €

JUOMAPULLOHOOK
Alumiininen leukapidike kietoutuu tiukasti standardikokoisen 
pullon kaulan ympärille. Karabiinikoukun avulla pullo kulkee 
matkassa reppuun tai vaikkapa vyölenkkiin kiinnitettynä.
Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen  yhdelle puolelle.

1000 kpl à1,80€ 

500 kpl à2,25€ 

250 kpl à2,65€

Aloituskulu 48 €
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PAPERIKÄÄREKARAMELLI
Perinteinen paperikäärekaramelli levittää viestiä usean 
eri maun siivittämänä parhaalla mahdollisella tavalla. 
Valittavana valkoinen, hopeanvärinen tai läpinäkyvä 
sellofaanipaperi. Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen 
paperikääreeseen.

100 kg à12,90€ 

50 kg à15,30€ 

30 kg à17,95€

Aloituskulu 48 €

PROTEIINIPATUKKA
Terveellinen  proteiinipatukka on saatavana kolmessa 
maussa. 50g vanilja- ja kaakaopatukat (160x40mm) 
sisältävät 25 % proteiinia. 35g pähkinä-limettipatukan 
(145x55 mm) proteiinipitoisuus on 22 %. Hinnat sisäl-
tävät 4-väripainetun tarran pakkaukseen. Yli 1000 kpl 
erät saatavana täysin kustomoidulla pakkauksella.

1000 kpl à1,70€ 

500 kpl à1,99€ 

200 kpl à2,65€

Aloituskulu 48 €KOKOONTAITTUVA MUKI
Muovinen, kannellinen kokoontaittuva muki (220 ml) 
raikkaissa väreissä. Karabiinikoukun ansiosta muki 
kulkee kätevästi mukana vaikkapa laukun hihnaan kiin-
nitettynä. Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen.

500 kpl à1,45€ 

250 kpl à1,80€ 

100 kpl à2,70€

Aloituskulu 48 €

LIPTON TEE 
MAINOSPUSSISSA
Sympaattinen jakotuote – teepussi kustomoidussa 
paperipussissa (75x65 mm). Lipton on pehmeä ja 
täyteläinen musta klassikkotee, jonka kaikki tuntevat.  
Hinnat sisältävät moniväripainatuksen yksittäispak-
kaukseen.

3000 kpl à0,47€ 

2000 kpl à0,51€ 

1000 kpl à0,72€

Aloituskulu 48 €

RUBY SUKLAANELIÖ 7,5 G
Luontaisesti vaaleanpunainen ja marjaisan makuinen 
Ruby-suklaa on täysin oma suklaalajinsa. Rubiinisuk-
laaneliö (40x34x7mm) on saatavana kultaiseen tai 
hopeiseen folioon käärittynä. Hinnat sisältävät moni-
värisen vyötteen suklaan ympärille.

10 000 kpl à0,39€ 

5000 kpl à0,47€ 

2000 kg à0,59€

Aloituskulu 48 €

Paljon eri makuvaihtoehtoja!
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2 IN 1 VOIDETUUBI
Tuplatoimintoinen tuubi (101x24 mm) voitelee sekä 
huulet että kädet. Tuubi sisältää huulivoiteen (SPF 20) 
sekä Aloe Vera käsirasvan. Hinnat sisältävät 1-väripai-
natuksen.

2000 kpl à2,25€ 

1000 kpl à2,70€ 

600 kpl à3,20€

Aloituskulu 48 €

UNIMASKI
Unimaski on loistava matkakumppani ja arjen hetkien rauhoit-
taja. Materiaalina miellyttävän pehmoinen polyesteri. Saata-
vana mustalla tai valkoisella kanttauksella ja kuminauhalla. 
Hintoihin sisältyy oma moniväripainettu kuosi etupuolelle 
painettuna.

JUOMAPULLO 500 ML
Olipa sitten kyse yksinkertaisesta logosta tai monivärisestä 
designista, niin värejä yhdistelemällä ja suurta painopintaa 
hyödyntämällä, saat pullosta upean uniikin mainosvälineen. 
Tukeva, vahvasti muotoiltu pullo vuotamattomalla kannella ja 
nostokorkilla on saatavana useassa eri värissä. Hinnat sisältä-
vät 1-värisen ympäripainatuksen.

KORTTIVALO
Litteä pankkikortin kokoinen valo (86x54x7 mm) on 
valmistettu muovista ja siinä on kaksi kirkasta val-
koista LED-valoa. Hinnat sisältävät moniväripaina-
tuksen yhdelle puolelle.

1000 kpl à1,90€ 

500 kpl à2,40€ 

250 kpl à2,85€

Aloituskulu 48 €

500 kpl à1,30€ 

250 kpl à1,90€ 

100 kpl à2,80€

                                Aloituskulu 48 €

1000 kpl à2,10€ 

500 kpl à2,45€ 

300 kpl à3,35€

                                Aloituskulu 48 €
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NETTIKAMERAN SUOJA
Blokkaa uteliaat katseet! 3M-teippikiinnitteinen kak-
siosainen suojus (33x15 mm) sopii lähes jokaiseen 
kannettavaan tietokoneeseen. Hinnat sisältävät 
moniväripainatuksen suojaan sekä taustapahvin 
(55x85 mm) molemmille puolille.

1000 kpl à1,71€ 

500 kpl à2,09€ 

250 kpl à2,84€

Aloituskulu 48 €

POPSOCKETS GRIP
Aito ja alkuperäinen Popsockets! Kätevä lisävaruste 
älypuhelimelle sekä tabletille. Kiinnittämällä yhden 
tai useampia Popsocketteja laitteeseen, saat hyvän 
otteen puhuessa ja kuvatessa. Tuote toimii myös 
jalustana mobiililaitteille niin vaaka kuin pystyasen-
nossakin, ja nappikuullokkeiden johto kiinnittyy kä-
tevästi sen ympärille sotkeentumatta. Saatavana 
mustalla tai valkoisella rungolla tehtaan vakiopak-
kauksessa. Hinnat sisältävät moniväripainatuksen.

504 kpl à6,60€ 

240 kpl à6,85€ 

120 kpl à6,90€

Aloituskulu 48 €

MATKALAUKKUTÄGI
Käytännöllinen kaksiosainen muovinen tägi (85x55 mm) matka-
laukkujen nimikointiin. Tägi on helppo kiinnittää laukun kahvaan 
silikonilenkin avulla. Hinnat sisältävät moniväripainatuksen 
korttien molemmille puolille.

3000 kpl à0,89€ 

1000 kpl à1,17€ 

500 kpl à1,95€

                                Aloituskulu 48 €
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Mainoskynät
Kynä on melko yksinkertainen esine. Jos firmasi kynät eivät toimi, niin mikä sitten toimii?

PRODIR REGENEROITU 
KYNÄMALLISTO
Uuden sukupolven kestävä, kierrätetty ja lyijytön 
kirjoitusväline! Prodirin kynämallit DS3, DS5 ja 
DS8 ovat saatavana erityisen ympäristöystä-
vällisenä versiona. Kynien ulkokuori on 100% 
kierrätettyä muovia ja sisällä on vallankumouk-
sellinen Floating Ball® lyijytön täyttö. Väreinä 
sininen, musta sekä fango. Trendiväri fango 
on peräisin erottamattomasta muovijätteestä. 
Jokaiseen kynään on valmiiksi painettu kan-
sainvälinen kierrätysmerkki, joka kertoo myös 
loppukäyttäjälle ekologisuudesta. Hinnat sisäl-
tävät 1-väripainatuksen. Soft Touch pinta lisää 
hintaa à 0,40 €.

DS3 TJJ

3000 kpl à0,85€ 

1000 kpl à1,02€ 

500 kpl à1,33€

Aloituskulu 48 €

DS5 TJJ

3000 kpl à0,95€ 

1000 kpl à1,14€ 

500 kpl à1,47€

Aloituskulu 48 €

DS8 PJJ

3000 kpl à1,31€ 

1000 kpl à1,54€ 

500 kpl à2,00€

Aloituskulu 48 €

SENATOR SUPER HIT BIO 
MUSTEKYNÄ
Senator® biomuovien perustana on sokeriruoko, jota on sekoi-
tettu orgaaniseen muovirakeeseen. Kynät valmistetaan yksinoi-
keudella Saksassa Senator® tehtaalla, joka toimii 100% vihreällä 
sähköllä. Mattapintainen kynä valkoisella kiiltävällä klipsipaino-
napilla biohajoavasta materiaalista, Senator® magic flow X20 
täytöllä (1.0 mm), on on saatavana 9 värissä. Hintoihin sisältyy 
1-väripainatus.

5000 kpl à0,66€ 

1000 kpl à0,74€ 

500 kpl à0,93€

Aloituskulu 48 €

EXCEL MUSTEKYNÄ
Innovatiivinen teollisesti muotoiltu mustekynä! Kynässä on ku-
minen pinta, joka helpottaa sen kädessä pidettävyyttä. Painona-
pillinen kynä on saatavana 7 värissä sinisellä musteella. Hinnat 
sisältävät 1-väripainatuksen.

2500 kpl à0,56€ 

1000 kpl à0,68€ 

500 kpl à0,84€

Aloituskulu 48 €

BIO
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KIERRÄTYSPUUVILLAKASSI
Viimeisen päälle ekologinen kassi (38x42 cm) meleera-
tuissa väreissä. Kassin materiaalina on 96 % kierrätetty 
puuvilla (150 g) ja 4 % PET-muovi kierrätetyistä muovipul-
loista. Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen.

500 kpl à2,50€ 

250 kpl à2,95€ 

100 kpl à3,35€

Aloituskulu 48 €

LAMINOITU KASSI
Non woven kassi (40x36x12 cm) pohjalevikkeellä sekä 
kiiltävällä laminoidulla pinnalla. Vahvuus 110g/m2. Kassi 
saatavana 8 värissä. Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen.

1000 kpl à1,70€ 

500 kpl à1,90€ 

250 kpl à2,25€

Aloituskulu 48 €

BIC SUPER CLIP BRITEPIX
Iso klipsi ainutlaatuisella britePix moniväripainatuksella 
lisää elämää viestiisi! Laaja 24 värin valikoima ja lisäksi 
voit yhdistellä kynän ylä- ja alaosan värejä vapaasti. Peh-
meästi toimiva, kestävä kiertomekanismi ja pehmeästi 
kirjoittava mustesäiliö valittavissa joko sinisenä tai mus-
tana. Hinnat sisältävät moniväripainatuksen klipsiin.

2500 kpl à1,11€ 

1000 kpl à1,16€ 

500 kpl à1,21€ 

250 kpl à1,27€

Aloituskulu 48 €

Messukassit
Kassi on klassikko. Toimiva messukassi on ilo saada ja jää saajallaan pidempiaikaiseen 
käyttöön. Ja mainoksesi näkyy uudelleen ja yhä uudelleen…
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OMAKUOSI 
PUUVILLAKASSI
Näyttävä kustomoitu valkoinen kassi 
(42x38 cm) puolipitkillä kahvoilla. Ma-
teriaalina 100 %  puuvilla, 140 g/m2. 
Hinnat sisältävät moniväripainatuksen 
molemmin puolin.

2000 kpl à2,75€ 

1000 kpl à2,99€ 

500 kpl à3,60€

Aloituskulu 48 €

NON WOVEN KASSI
Edullinen messukassi pohjalevikkeellä 
(38x41,5x8,5 cm) non woven materiaalista. 
Kahvojen pituus 75 cm. Kankaan vahvuus 
80g/m2. Kassi on saatavana 13 värissä.  
Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen.

1000 kpl à0,94€ 

500 kpl à1,15€ 

250 kpl à1,40€

Aloituskulu 48 €

PUUVILLAKASSI
Kevyt puuvillakassi (37x31 cm) 75 cm 
pitkillä kahvoilla. Saatavana 7 värissä. 
Materiaalina 100 % puuvilla, 103 g/m2. 
Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen.

1000 kpl à1,38€ 

500 kpl à1,50€ 

250 kpl à1,79€

Aloituskulu 48 €
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MESSUPÖYTÄ
Kevyt koottava messupöytä (102x40x106 cm) 
kahdella hyllyllä. Pöytälevyn värinä musta tai 
puu. Mukana musta säilytyspussi.  Hintaan 
sisältyy pöytärakenteen ympärille tuleva tarra-
kiinnitteinen moniväripainettu kangas (205g).

Hinta  à255€

Aloituskulu 48 €

ROLLUP
Laadukas roll-up (85x200 cm) roiskeenkestä-
vällä PVC-kankaalla (325g) ja tarkalla paino-
jäljellä. Mukana musta säilytyspussi.  Hinta 
sisältää  moniväripainatuksen.

2 kpl  à99€

Aloituskulu 48 €

Messuosasto
Messut on iso ponnistus, jota ei kannata tehdä ihan hyvin vaan tosi hyvin. Messuosaston 
suunnittelun ja rakentamisen lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mihin katseet myös 
kohdistuvat eli ihmisiin osastolla.

MESSUSEINÄ
Aaltomainen kokoontaittuva messuseinä (301x227 cm, 6,4 kg). Helposti koottava, näyttävä seinä vetoket-
jukiinnitteisellä mainoskankaalla (205g). Mukana musta säilytyspussi. Hinta sisältää moniväripainatuksen 
molemmin puolin.

Hinta  à499€

Aloituskulu 48 €
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NIMINEULA
Ylelliset nimikyltit yksilöllisille nimille. Alumiininen neula-
kiinnitteinen nimikyltti on saatavana neljässä muodossa 
matta- tai kirkaspintaisena, värinä valkoinen, kulta tai hopea. 
Hntaan sisältyy 1-värinen logo sekä nimikointi. Magneetti-
kiinnitys lisää hintaa à 2 €.

50 kpl  à14,95€

Aloituskulu 48 €

MAINOSKAHVIMUKI
Kaksikerrosrakenteinen tukeva kartonkimuki (220 ml) 
matta tai kiiltäväpintaisena. Hintoihin sisältyy all over 
neliväripainatus. Mukeihin tilattavissa muovinen val-
koinen tai musta takeaway juomakansi 37 €/1000 kpl.

5000 kpl à0,25€ 

3000 kpl à0,29€ 

1000 kpl à0,49€

Aloituskulu 48 €

LIITU NIMIKYLTTI
Kätevä uudelleenkäytettävä nimikyltti (75x50 mm) tuo jous-
tavuutta henkilöstön nimikointiin. Musta kyltti saatavana 
valmiiksi painetulla logolla ja nimi on nopea lisätä mukana 
tulevalla nestemäisellä liitukynällä (1kpl / tilauserä). Nimi 
voidaan poistaa kostealla pyyhkeellä ja kirjoittaa uudelleen. 
Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen sekä neulakiinnikkeen. 
Magneettikiinnike saatavana lisähinnasta à 1 €.

25 kpl  à8,50€

Aloituskulu 48 €

NAPINPÄÄLLINEN
Napinpainalluksella lisänäkyvyyttä messupaitoihin. 
Näppärästi napsauttamalla kiinnittyvä napinpäällinen 
on siisti tapa kauluspaitojen merkkaukseen. Sopii 10 
ja 11 mm nappeihin. Värinä musta tai valkoinen. Hin-
nat sisältävät moniväripainatuksen.

1000 kpl à0,65€ 

300 kpl à1,15€ 

100 kpl à1,99€

Aloituskulu 48 €

KAULANAUHA
Näyttävä molemmin puolin sublimaatiopainettu nau-
ha 20 mm leveänä. Nauhassa on turvalukko niskassa, 
sekä papukaijakiinnike, johon on helppo asettaa niin 
kulkukortit, nimilaput kuin avaimetkin.

1000 kpl à0,95€ 

500 kpl à1,09€ 

250 kpl à1,35€

Aloituskulu 48 €
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Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.

KUSTOMOITU 
SIFONKIHUIVI
Kevyt kaulaan kietaistava huivi (66x66 cm) omalla 
designilla on näyttävä yhdistävä asuste. Materiaa-
lina 30D-sifonki (100% polyesteri). Hinta sisältää 
monivärisen sublimaatiopainatuksen kauttaaltaan.

50 kpl  à8,50€

Aloituskulu 48 €

TASKULIINA
Tyylikäs taskuliina (23x23 cm) tuo pukeutumiseen 
lisäväriä ja lisää yhtenäisyyttä.  Materiaalina 30D-si-
fonki (100% polyesteri). Hinta sisältää monivärisen 
sublimaatiopainatuksen kauttaaltaan.

50 kpl  à6,90€

Aloituskulu 48 €


