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Kirjepostitettava A4- tai A5-kokoinen laatikko on helppo kustomoida päälle liimat-
tavalla tarralla. Tarraan saa yrityksen näköisen ilmeen, sekä tarvittaessa suoraan 
painettuna vastaanottajan tiedot ja postin Priority tai Economy leiman. Haluttu 
viesti lahjansaajalle välittyy kätevästi mukaan paketin sisään pakattavalla saa-
tekortilla. Jo näillä pienillä elementeillä lahjatuote saa lisää visuaalista ilmettä ja 
tarinaa ympärilleen. 

Poissa silmistä ja silti mielessä!  Etäily on tätä päivää. Töi-
tä tehdään kotoa käsin, palavereita ja asioita hoidetaan 
teknologian avulla ja siten henkilökohtaiset tapaamiset 
ovat vähentyneet. Asiakkaita, työntekijöitä sekä yhteis-
työkumppaneita on kuitenkin mahdollista huomioida ja 
muistaa  myös ilman fyysisiä kohtaamisia.

High Peakin tuotevalikoimasta löytyy rajattomasti tuote-
vaihtoehtoja huomiointiin erilaisissa tilanteissa ja tarpeis-
sa. Ja kaikkien tuotteiden postitus onnistuu tarvittaessa 
kauttamme myös suoraan lahjansaajien kotiosoitteisiin 
tai noutopisteisiin. Kirjeenä postiluukusta sujahtavat kä-
tevästi max. 250x353x30mm, 2kg kokoiset lahjat. Isom-
mat lahjat toimitetaan pakettilähetyksinä Postin tai DHL:n 
toimesta joko noutopisteeseen tai kotiovelle. Toimitus-
kustannuksen hintaan vaikuttaa paketin koko sekä paino. 

Tähän esitteeseen olemme merkinneet kaikki kirjeposti-
tettavat lahjat         -symbolilla.

High Peak Finland    |   Tampere   |   Espoo   |   Pori
myynti@highpeak.fi   |   highpeak.fi

Lämpimät
terveiset !

ETÄHUOMIOINTI

Päälle liimattava tarra Sisään pakattava saatekortti

Kirjepostitettava laatikko
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LIIKKUVA TOIMISTO
Kokoontaittuva organisaattori (49x32,5x26,5 cm) on 
oiva apu niin tavaroiden säilytyksessä kuin siirtelys-
sä toimiston ja kotikonttorin välillä. Siihen saa myös 
nopeasti kerättyä etätyöpäivän päätteeksi työhön liit-
tyvät tarvikkeet pois keittiön pöydältä. Mustasta 600D 
polyesteristä valmistettu kantokahvallinen lokerikko 
kulkee myös näppärästi mukana auton takakontissa. 
Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen.

150 kpl à11,60€ 

100 kpl à12,40€ 

50 kpl à13,85€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

kotikonttori

MUTJUTIN™ 

KALVOHIERONTAVÄLINE
Mutjutin™ on kehitetty ja valmistettu Suomessa. Mutjuttimen™ käyt-
tö helpottaa lihasten toimintaa, lisää verenkiertoa ja vähentää kipua. 
Sen avulla pystyy itse hoitamaan kädet, jalat, hartiat, niskan ja pään 
seudun. Kovasta muovista valmistettu apuväline (8x7x0,4 cm) on 
saatavana useassa värivaihtoehdossa. Tuotteen mukana toimite-
taan selkokielinen käyttöohjevihko. Hinnat sisältävät laserkaiverruk-
sen tuotteeseen.

500 kpl à11,95€ 

300 kpl à12,95€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

LEXON

FLIP+ MINI 
HERÄTYSKELLO
Herätyksen aika! Kumipintainen kaksipuoleinen he-
rätyskello (8,4x5,2x2,4 cm) aktivoituu ON-puolen ol-
lessa ylöspäin ja sammuu käännettäessä OFF-puoli 
päällepäin. Kello on saatavana 12 raikkaassa värissä 
ja se toimii kahdella mukana tulevalla AAA-paristolla. 
Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen.

150 kpl à17,90€ 

100 kpl à18,50€ 

50 kpl à19,90€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

VASTUSKUMINAUHASETTI
Venytellen vetreäksi! Neljä eri väristä ja paksuista lenkkimäistä jumppaku-
minauhaa nailon säilytyspussissa (20,3x10,7 cm). Jokainen nauha tarjoaa 
eri vastustason, joten nauhoilla on mahdollista harjoittaa kaikkia kehon 
lihaksia monipuolisesti. Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen pussiin.

250 kpl à5,90€ 

100 kpl à6,95€ 

50 kpl à9,10€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

Your
logo

Kotona työskennellessä työpaikan kaltaisen päivärytmin ylläpitäminen auttaa erottamaan 
työn ja vapaa-ajan toisistaan. Ideaalitilanteessa myös kotona olisi hyvä olla ergonominen 
rauhoitettu työpiste, jossa etäkommunikointivälineet sekä tietoturva-asiat ovat kunnossa. 
Pieni jumppatauko tai venyttelyhetki työn lomassa nostaa pyllyn tuolilta ja virkistää mieltä 
sekä kehoa.
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etäpalaverit ja virtuaalitapahtumat
Etäosallistuminen palavereihin, kokouksiin ja tapahtumiin on tullut jäädäkseen. 
Osallistumista virtuaaliseen tapahtumaan ei rajoita maantieteellinen sijainti. 
Erilaisten virikkeiden avulla virtuaalitapahtumiin on mahdollista saada lisää 
tunnelmaa ja samankaltaisia elementtejä kuin perinteisissä tapahtumissa. 

VIRTUAALIEVÄÄT
Kirjepostitettavan evässetin sydämenä toimii pussillinen (150g) 
vastapaahdettua Brasilia-Kolumbia tilakahvisekoitusta kustomoi-
dulla etiketillä. Lisämakua eväisiin voi valita tarpeen ja tapahtuman 
luonteen mukaan. Setti sisältää kahvin lisäksi yhden vaihtoehtoisen 
tuotteen painetulla mainospussilla, sekä kustomoidun saatekortin. 
Tuotteet toimitetaan pakattuna kartonkiseen rasiaan.

100 kpl à14,30€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

6-IN-1 ANTIMIKROBINEN 
KAAPELI
6-in1 latauskaapeli pitää huolen, että virta ei pääse loppumaan 
kesken lauseen. Latauskaapeli on valmistetttu ABS- ja PVC-va-
paasta TPE-materiaalista, joka on käsitelty Biomasterilla. Johdos-
sa on sekä tyypin C että USB A sisääntulo, ja kaksipuolinen iOS/
Android pistoke, mikä tekee tästä johdosta lähes kaikille laitteil-
le sopivan latauskaapelin. Kaapeli on pakattu lahjapakkaukseen 
(1,9x4,8x18,3 cm) joka sisältää selityksen Biomasterista. Hinnat 
sisältävät 1-väripainatuksen (20x15 mm).

250 kpl à6,95€ 

100 kpl à7,90€ 

50 kpl à10,15€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

Biomaster perustuu hopeaioni teknologiaan, ja on 
yksi maailman tunnetuimmista antibakteerisista li-
säaineista. Biomaster-aine tuo lisäsuojaa vaarallisia 
bakteereja vastaan. Sitä ei ole lisätty vain tuotteen 
pinnalle, vaan myös itse tuotteeseen, mikä varmistaa 
elinaikaisen suojan. Biomaster ei vaikuta tuotteen 
kierrätettävyyteen. Tuotteessa on myös Verimaster 
-jäljitysainetta, jota on lisätty valmistusmateriaaliin. 
Tällä todennetaan, että tuotte on käsitelty Biomaste-
rilla. Tuote on testattu ISO 22196 standardin mukai-
sesti ja se on 100% turvallinen ja harmiton käyttää.

MUISTIKIRJA JA KYNÄ -SETTI
Korkkikantinen A5-kokoinen muistikirja ja mustekynä kartonkisessa lahjapakka-
uksessa. Kirjassa on viivoitetut sivut, sulkijanauha sekä elastinen lenkki kynän 
säilytykseen. Kynän klipsu, kärki ja painonappi on valmistettu 50% vehnän oljesta 
ja 50% PP-muovista. Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen kirjan kanteen.

300 kpl à5,90€ 

200 kpl à6,65€ 

100 kpl à7,60€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

Makeispussi (115x150 mm) 25 g hedelmä- tai salmiakkiruutu, 
amerikanpastilli, ässämixhedelmä ja -salmiakki tai 2 kpl italia-
laisia maitosuklaasydämiä.

1.

Hedelmämysli (115x150 mm) 50 g kotimaista hedelmämysliä. 
Sisältää kaura- ja vehnähiutaleita, kuivattua hedelmää, maissi-
hiutaleita ja hunajariisiä.

2.

Kaakaopussi (115x150 mm) 35 g O’boy kaakaojuomajauhetta, 
josta riittää kahteen 2dl lasilliseen.3.

Syötävät siemenet (115x150 mm) 50 g auringonkukan- tai pella-
vansimen, 30 g kurpitsansiemen.4.

Puuropussi (115x150 mm) 40 g kotimaisia pikakaurahiutaleita, 
joista valmistuu yksi lautasellinen puuroa.

5.

Pähkinäpussi (n. 17x7x3 cm) 90 g rusina-maapähkinämix tai 
pähkinämix (maa-, hassel- ja cashewpähkinä).6.

Teepussi (n. 17x7x3 cm) 50 g Assam fop, Darjeeling fop, maus-
tettu vihreä tai musta tee.

7.

Täydennä
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kiitos
Kun reilu kädenpuristus tai olalle taputtelu ei onnistu, kiitokset voi myös postittaa!

Räätälöidyt 
lahjasetit
Logo lahjatuotteessa tuo lisäarvoa sekä näkyvyyttä yri-
tykselle ja jättää lahjansaajalle muistijäljen. Lahjasta on 
kuitenkin mahdollista tehdä unohtumaton menemällä 
personnoinnissa astetta pidemmälle. Tilanteeseen so-
piva lahjatuote on valittavissa laajasta valikoimasta. 
Tuotteeseen on lisättävissä logopainatuksen lisäksi yk-
silöity nimi ja kustomoitu vyöte pakkauksen ympärille. 
Postituspakkaus on räätälöitävissä ja mukaan pakettiin 
voidaan lisätä henkilökohtainen tervehdyskortti. Ja kai-
ken lisäksi, voimme lähettää paketin puolestasi yksittäi-
siin kotiosoitteisiin. Tilausminimi on vain 50 kpl.

”THANK YOU” 
LAHJASETTI
Tämä esimerkki lahjasetistä sisältää:
• Terästermospullo (500ml) monivärisellä ympäripaina-

tuksella, yksilöllisellä nimikoinnilla sekä monivärisellä 
vyötteellä

• Langaton 3W bambo kaiutin 1-väripainatuksella sekä mo-
nivärisellä vyötteellä 

• Saatekortti moniväripainatuksella
• Lahjapakkaus moniväripainatuksella.

150 kpl à39,99€ 

100 kpl à42,80€ 

50 kpl à49,30€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

JOYFUL 
LAHJAKORTTI
Lahjakortti antaa valinnanvapauden saajalle, jol-
loin annat lahjaksi juuri sitä mitä saaja haluaa tai 
tarvitsee. Joyful gift card on saatavana neljässä 
hintaluokassa, joissa kaikissa on vähintään 30 
tuotetta valittavana. Vaihtoehdoista löytyy niin 
kotiin, keittiöön, liikuntaan kuin vapaa-aikaankin 
liittyviä tuotteita. Lisähinnasta sekä kortti että 
kirjautumissivut ovat personoitavissa.

Katso valikoima:
joyfulgiftcard.fi/lahjavalikoima

BASIC à29,00€ 

EXTRA à49,00€ 

PREMIUM à69,00€ 

LUXURY à99,00€

Hintoihin lisätään alv.

PANDA

SUKLAALEVY 
KOTELOSSA
Ihmisen rakkaussuhde kaakaoon on kestänyt jo 3500 vuotta. 
Pandan suklaalevy omassa täysväripainetussa kartonkikotelos-
sa on hyvältä maistuva kiitoslahja. Suklaa on valittavissa niin 
perinteisinä kuin hieman eksoottisimpinakin makuina, mikä nyt 
firman tyyliin sopii.

513 kpl à3,85€ 

324 kpl à4,86€ 

162 kpl à5,17€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

https://www.joyfulgiftcard.fi/lahjavalikoima
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vapaa-aika
Vapaa-aika on itsearvoinen arjen tärkeä elementti. Tyytyväisyys vapaa-aikaan kohot-
taa mielialaa ja hyvän mielialan vallitessa ihminen jaksaa tehdä monenlaisia asioita.  

SYKE VERKKOVALMENNUS
Hyvinvoivat työntekijät ovat hyvän työtuloksen edellytys. Omasta hyvinvoinnis-
ta huolehtiminen saattaa jäädä helposti unholaan, mutta myös työnantajalle on 
tarjolla keinoja, joilla voi vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin. SYKE Tribe-mobiili-
sovelluksella toteutettava verkkovalmennus on ekologinen ja aineeton hyvinvoin-
tituote. SYKE Marketplacen valikoimasta löytyy ammattivalmentajien rakentamia 
kokonaisuuksia erilaisiin tavoitteisiin ja haasteisiin. Valikoimassa on valmennuk-
sia aina kehonhuollosta ja taukojumpista kokonaisvaltaiseen elämäntapamuu-
tokseen - ja kaikkea siltä väliltä. Yhtä kaikille sopivaa tapaa hyvinvointiin ei ole. 
Jokaisen tulisi löytää oma polkunsa kohti hyvinvointia.

Anna työntekijöidesi itse valita, mikä tukisi heidän hyvinvointiaan parhaiten! 

Kuinka homma toimii? Työnantaja valitsee verkkokauppaan nostettavat tuotteet haluamastaan hin-
taluokasta. Työntekijöille jaetaan kauppaan koodi, joko sähköisen viestin tai painetun lahjakortin 
muodossa. Verkkokaupan personointi onnistuu myös tarvittaessa.

           Vaikuttavat 

   verkkovalmennukset 

osana työhyvinvointia

PELURIN SETTI
Yhteisiin hetkiin perheen kesken mukavaa ohjelmaa tuo klas-
siset pöytäpelit Ristinolla ja Yatzy. Molemmat pelit on pakattu 
tyylikkäisiin kultakuvioituihin säilytysrasioihin. Pelit toimitetaan 
yhdessä pakattuna kartonkiseen postitusrasiaan kustomoidun 
saatekortin kera.

50 kpl à29,90€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

VEHNÄTYYNY
Kylmä- tai kuumahoitoa niin rentoutukseen kuin särkyihinkin. 
Vehnätyyny (44x13x2,5 cm) on kolmiosainen, joten jyvät tyynyt 
sisällä jakautuvat miellyttävän tasaisesti. Tyynyssä on myös 
hihna, jonka avulla sen kiinnittäminen niskan tai minkä tahansa 
kipeän kohdan ympäri on helppoa. Tyyny toimitetaan lahjalaati-
kossa (23x15x5 cm).

50 kpl à14,50€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

KUPILKA

AAMU KÄYNTIIN -SETTI 
KAHDELLE
Aamu käyntiin -setti sisältää Kupilka kupit, kulhot ja lusikat kahdel-
le. Tuotteet on valmistettu Kareline® luonnonkuitukomposiitista, 
jonka lujitemateriaalina on ympäristöystävällinen mäntysellukuitu 
ja sideaineena elintarvikekäyttöön hyväksytty polypropeeni. Ma-
teriaali kestää niin -30°C pakkasta kuin kiehuvaa vettäkin ja on 
lisäksi konepestävä. Elinkaaren lopuksi tuotteet voidaan palaut-
taa muovinkierrätyskeskuksiin, polttaa lämpöenergiaksi uunissa 
tai jauhaa uudelleen käyttöön. Tuotteet on valittavissa neljässä 
luonnonläheisessä värissä. Lahjapaketissa tulee mukana kaksi 
40g pussia kotimaisia pikakaurahiutaleita, joista kummastakin 
valmistuu yksi lautasellinen puuroa. Pussit (115x150mm) sisältä-
vät moniväripainatuksen molemmin puolin.

50 kpl à49,90€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.
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etähuomiointiohjelma

Etähuomiointiohjelma
High Peak käyttää omassa toiminnassaan kehittelemiään Huomiointiohjelmia. Näiden postitettavien 
ohjelmien tarkoitus on kiittää, ilahduttaa, pahoitella tai muutoin huomioida sidosryhmiä mieleenpai-
nuvalla tavalla. Yllätyksellisyys on keskeinen osa kokonaisuutta.

OIKEA
AJOITUS + +

TILANTEESEEN
SOPIVA
VIESTI

VIESTIÄ
TUKEVA
TUOTE

POSTITUS

    Luodaanko yhdessä myös     Sinun yrityksellesi sopiva       huomioimisjärjestelmä?

Esimerkki.

yhteystiedot

OTA YHTEYTTÄ

Myyntinäyttelymme sijaitsevat kolmella paikkakunnalla.

Viinikankatu 45, 33800 Tampere
Puh. +358 10 219 1000

Sinikalliontie 3 B, 02630 Espoo
Puh. +358 10 219 1011

Itäpuisto 3, 28100 Pori
Puh. +358 10 219 1035

Asiantunteva henkilökuntamme opastaa sinua niihin tutustumisessa.
Katso henkilöstön yhteystiedot >> 
(highpeak.fi/pages/toimitilat-henkilosto)

Palvelemme sinua myös sähköpostitse myynti@highpeak.fi

https://highpeak.fi/pages/toimitilat-henkilosto
https://highpeak.fi/pages/toimitilat-henkilosto
mailto:myynti%40highpeak.fi?subject=


High Peak Finland     |

Hintoihin lisätään alv. ja toimituskulu. 
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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