
HOLE IN ONE
GOLFTUOTTEET KAUDELLE 2022



1. LÄHETÄ KUTSU 
AJOISSA!
Tätä ei voi korostaa liikaa. Kalenterit 
ovat kaikilla nykyään varsin täynnä, ja 
varsinkin kesälle riittää paljon suunnitel-
mia ja menoja. 

Lyökää tapahtumapäivä lukkoon ja 
kutsukaa ainakin iso osa ihmisistä 
tapahtumaan jo heti alkuvuonna, jolloin 
kalenterissa on vielä enemmän vapaata 
tilaa. Peruutuksia ja muita esteitä tulee 
aina, joten on hyvä olla mielessä myös 
varahenkilöitä, joita voi kutsua mukaan 
vielä viime hetkilläkin.

2. NAUTI 
LAADUKKAASTA JA 
RENNOSTA AJASTA 
ASIAKKAIDEN KANSSA
Kiireisessä yritysmaailmassa on harvoin 
enää aikaa edes nähdä asiakkaita, pros-
pekteja tai muita yhteistyökumppaneita. 
Ja jos nähdään, niin usein tapaamisen 
kesto lasketaan minuuteissa.

Golftapahtumassa aikaa on enemmän ja 
häiriötekijöitä vähemmän. Eikä ole myös-
kään pukua päällä ja tarkkaa agendaa, 
joten on helpompaa tutustua henkilö-
kohtaisemmalla tasolla. Täydellisessä 
yhdistelmässä golftapahtuman vieraina 
on sekä nykyisiä, että tulevia asiakkaita. 
Parhaimmillaan prospektit saavat kuulla 
hyvää palautetta tuotteistasi/palveluis-
tasi vanhoilta asiakkailta ja rohkaistuvat 
itsekin asiakkaaksi.

3. HOIDA HOMMA 
AMMATTIMAISESTI
Tapa, jolla järjestät golftapahtuman, hei-
jastuu suoraan yritykseesi ja sen tapaan 

hoitaa asioita. Hyvin järjestetty golfpäivä 
vahvistaa laatumielikuvaa yrityksestäsi. 
Tässä meillä on ilo olla omalta osaltam-
me apunanne. Voit keskittyä laatuaikaan 
asiakkaittesi kanssa, kun tiedät että 
jakotuotteet, näkyvyyselementit ja pal-
kinnot ovat enemmän kuin kohdillaan.

4. JÄÄ MIELEEN
Golftapahtumasta kannattaa tehdä 
sellainen, että siihen halutaan osallistua 
uudelleen ja uudelleen. Päivän päät-
teeksi väki ei luultavasti muista kaikkea 
mitä olet sanonut tai tehnyt, mutta ne 
muistavat kuinka heitä kohdeltiin ja miltä 
heistä tuntui.

Tuo jotain uutta ja erilaista jokaisen 
kesän kisaan. Olkoon se vaikka talon 
tarjoamat virkistysjuomat puolivälissä 
kierrosta, trick shot -show tai esimerkik-
si Pron opetusklinikka. Luo vieraillesi 
hetkiä ja muistoja, se kantaa varmasti 
hedelmää. 

5. KASVATA YRITYKSESI 
TUNNISTETTAVUUTTA
Haluat vieraidesi viihtyvän niin hyvin 
järjestämässäsi tapahtumassa, että he 
kertovat muillekin kuinka hyvät puitteet 
ja kisajärjestäjä päivässä oli. Sana yrityk-
sestäsi leviää huomaamatta.

Anna tapahtumallesi oma hashtag 
(#highpeakfinland), jotta kaikki päivän 
kuvat päätyvät helposti samaan paik-
kaan. Jos tapahtumakävijän kokemus on 
hyvä, hänen kollegansa ovat luultavasti 
jo lähes reaaliajassa kateellisia siitä, 
että missasivat tämän upean golfpäivän.

Myös esimerkiksi valokuvaajan vuok-
raaminen kisapäivään on loistava tapa 

(Kirjoituksessa käytetty pohjana Pohjois-
Irlantilaisen golftapahtuma järjestäjän Golf 
Events NI:n blogikirjoitusta ”7 Benefits of 
having a corporate golf day)

Et ehkä ole itse välttämättä vielä miettinyt yrityksen oman golftapahtuman järjestämistä, mutta 
firmastasi hyvin todennäköisesti löytyy joku, joka on vastaavaan golftapahtumaan vähintäänkin 
osallistunut.

Tai ehkä teillä jo onkin oma vuosittainen golftapahtuma, mutta kenties hieman vääristä syistä? 
”Kilpailijoillakin on oma golfkisa”, ”meillä on aina ollut” tai ”johonkin se markkinointibudjetti on 
käytettävä” ovat yllättävän yleisiä, mutta vääriä syitä golftapahtuman järjestämiselle. Tehdäänpä 
siis seuraavasta golftapahtumastasi kaikin puolin parempi ja sijoituksestasi kannattavampi.

Tässä seitsemän pointtia oman golftapahtuman järjestämiseen:

 YRITYSGOLFTAPAHTUMAN 

SEITSEMÄN
POINTTIA

luoda lisää sisältöä päivään ja jättää 
pysyviä muistoja tärkeille vieraillesi. 
Valokuvaajan kannattaakin olla paikalla 
koko päivän ajan: saapumisessa, ykkös-
tiillä, kierroksella, palkintojen jaossa ja 
vielä ruokailussakin. Jaa päivän aikana 
otetut valokuvat vieraiden kesken, jotta 
he voivat myöhemminkin palata hienon 
päivän muistoihin.

6. HYÖDYNNÄ KERÄTTY 
TIETO
Markkinointi- ja myyntitiimi saa luulta-
vasti monenlaista hyödyllistä tietoa ja 
sisältöä päivän aikana. Kuten esimerkik-
si ideoita, konkreettisia tarpeita tai uusia 
kontakteja. Näitä kannattaa hyödyntää 
kampanjoita ja strategioita suunnitelta-
essa. 

Myös pienet asiat, kuten osallistujan 
syntymäpäivän kerääminen kisaan 
rekisteröityessä mahdollistaa sen, että 
voit lähettää hänelle syntymäpäiväkortin 
seuraavalla kerralla. 

7. KIITÄ JA HUOMIOI
Yritystapahtumat ovat tärkeitä mah-
dollisuuksia kiittää nykyisiä asiakkaita 
lojaaliudesta ja kaupankäynnistä. Tapah-
tumien myötä asiakkaasi ymmärtää, että 
huomioit ja arvostat heitä todella, etkä 
ainoastaan myy jotain.

Hyvät suhteet ovat yksi tärkeimmistä 
asioista menestyneeseen kasvuun 
ja hyvin järjestetty golftapahtuma on 
ideaalitapa rakentaa näitä suhteita. 
Seuraavilla sivuilla näet mitä kaikkea 
hyvän golftapahtuman järjestäminen voi 
sisältää High Peakin osalta.
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TEKSTIILIT

tekstiilit

Yhtenäinen tiimivaatetus näyttää hyvältä ja kohottaa ryhmähenkeä entisestään! Aba-
cuksen ja Cutter&Buckin korkealaatuiset materiaalit eivät purista tai kiristä svinga-
tessakaan, joten pystytte keskittymään pelaamiseen kelissä kuin kelissä. Jokaisesta 
vaatteesta saatavana omat mallit miehille ja naisille. 

Abacus-vaatteet (pois lukien Cleek-housut, vyö ja sukat) sisältävät logomerkkauk-
sen, Cutter & Buck-vaatteisiin lisätään mahdolliset logomerkkauskustannukset.

ABACUS

LINKS SADETAKKI
Joustava  Links-sadetakki haastaviin Suomen keleihin. Hengittävä (10 000MVP) ja vettäpitävä (10 000WP) takki on varustettu oleellisilla kiristysnaruilla ja 
sinetöidyillä saumoilla. Väreinä miehille navyn sininen, navy/trueblue ja  musta. Naisille navyn sininen, musta ja musta-valkoinen.

10 kpl    à109,00€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

ABACUS

ABACUS ELGIN HYBRID 
TAKKI
Monikäyttöinen hybriditakki, jossa kevyet toppaukset etuosassa ja seläs-
sä. Sivut, hihat ja olkapäät joustavaa fleeceä. Heijastinnauhalla varustettu 
vetoketju ja kaksi vetoketjutaskua. Abacus-logo oikeassa hihassa. Väreinä 
miehille navyn sininen, musta ja harmaa. Naisille navyn sininen ja musta. 
HUOM! Elgin saatavana myös liiviversiona!

10 kpl à99,00€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.
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ABACUS

LYTHAM 
SOFTSHELL TAKKI
Mukavasti joustava ja hyvin hengittävä takki, joka 
soveltuu hyvin monenlaisiin aktiviteetteihin ja ulkoi-
luun. Lytham lämmittää mukavasti ja suojaa samalla 
tuulelta. Väreinä navyn sininen, royal blue ja musta. 
HUOM! Lytham saatavana myös liiviversiona!

10 kpl à75,00€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

ABACUS

GANTON 
TUULITAKKI
Ohut ja kevyt tuulitakki, joka menee pieneen tilaan ja 
kulkee helposti mukana reissuissa. Takin materiaali 
(polyesteri)  on valmistettu  kierrätetyistä  muovipul-
loista. Väreinä navyn sininen, royal blue ja musta.

10 kpl à43,00€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

ABACUS

DUNBAR HALFZIP
Täydellinen toisen kerroksen vaate golfiin ja mo-
neen muuhun tekemiseen. Pehmeä ja  mukavasti 
joustava Drycool-materiaali hengittää hyvin ja 
pitää käyttäjän olon miellyttävänä. Sisäpinnan 
harjattu fleece lämmittää käyttäjää viileän tullen. 
Väreinä valkoinen, navyn sininen, royal blue, musta 
ja vaaleaharmaa.

10 kpl à45,00€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

ABACUS

MILANO 
MERINONEULE
100% pehmeästä merinovillasta valmistettu ryhdi-
käs ja laadukas V-aukkoinen neule. Ajaton klassik-
ko, joka toimii niin golfkentällä kuin toimistollakin. 
Miehille punainen, cranberry, musta, tummahar-
maa ja vaaleaharmaa. Naisille vaaleanpunainen, 
pinkki, navy, punainen, musta, tummaharmaa ja 
vaaleaharmaa.

10 kpl à89,90€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

tekstiilit tekstiilit
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ABACUS

LOOP HUPPARI
Ohut, pehmeä ja erittäin miellyttävä Loop-huppari lämmittää, mutta samalla 
myös siirtää kosteutta tehokkaasti. Narullinen huppu ja mukava istuvuus. 
Miehille valkoinen, navyn sininen ja vaaleaharmaa. Naisille valkoinen, navyn 
sininen ja blossom.

10 kpl à55,90€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

ABACUS

HILLSIDE KAULUSPAITA
Puuvillan ja polyesterin sekoituksesta valmistettu tyylikäs tekninen 
kauluspaita, joka joustaa ja hengittää. Väreinä valkoinen, navyn si-
ninen ja oxford blue. 

10 kpl à55,90€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.
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ABACUS

CRAY TEKNINEN 
PIKEE
Laadukas ja tyylikäs tekninen pikee.  Pikeen ma-
teriaalina on 100% polyesteri, jonka DryCool-omi-
naisuus pitää käyttäjän olon kuivana ja mukavana 
kuumanakin kesäpäivänä.  Miehille valkoinen, na-
vyn sininen, steelblue, punainen, musta, vaalean-
punainen, vaaleansininen, vihreä, lime, royal blue 
ja oranssi. Naisille valkoinen, vaaleanpunainen, 
navyn sininen, punainen, vihreä, musta, tummahar-
maa, sitruuna, nektariini, flamingo pink ja vaalean-
sininen.  

25 kpl à34,90€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

ABACUS

HAMMEL TEKNINEN PIKEE
Pehmeästä ja joustavasta materiaalista (100% polyesteri) valmistettu tyylikäs pikeepaita.  
DryCool-ominaisuus pitää käyttäjän olon kuivana ja mukavana kuumanakin kesäpäivänä. 
Lisäilmettä pikeeseen tuo Abacus-logo kauluksessa sekä selän näkyvä ABACUS Count on 
it-logo. Väreinä valkoinen, vaaleanpunainen, navyn sininen, musta ja sprig (vaalea vihreä).

10 kpl à39,90€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

tekstiilit
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ABACUS

BALLY LIPPIS
Klassinen puuvillalippis, jossa edessä Aba-
cus-logo. Takana velcro-säätö sopivaan istu-
vuuteen. Väreinä valkoinen, navy, punainen, 
musta ja harmaa.

25 kpl à18,90€

Hintaan lisätään alv.

ABACUS

CLEEK FLEX HOUSUT
Joustavat ja hengittävät pelihousut, jotka toimii hyvin niin 
golfkentällä kuin sen ulkopuolellakin. Kevyt materiaali tun-
tuu mukavalta päällä. Kaksi etu- ja takataskua säilöö pallot, 
tiit ja tuloskortit. Väreinä navyn sininen, musta, harmaa ja 
vaaleaharmaa.

10 kpl à49,90€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.
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ABACUS

HIRSEL VYÖ
Tyylikäs Abacus Hirsel-vyö täydentää asukokonaisuuden vaikkapa toimis-
tolle tai messuille. Sopii erinomaisesti myös palkinnoiksi kesän golfkisoi-
hin. Kaksi eri leveyttä: 38mm (Mens-malli, soljessa A-logo) ja 30mm (Ladi-
es-malli, soljessa abacus-tekstilogo). Useita värivaihtoehtoja.

10 kpl à17,90€

Hintaan lisätään alv.

ABACUS

GULLANE RUKKASET
Täydelliset rukkaset pitämään kädet lämpöisenä vaikka lyöntien välissä. Reilu koko, 
joten helppo sujauttaa käsiin vaikka golfhanskan päällekin. 

25 kpl à25,90€

Hintaan lisätään alv.

tekstiilit tekstiilit

CUTTER & BUCK

OAKVILLE NEULEPUSERO
Oakville-neulepusero sopii yhteen monentyylisten vaatteiden kanssa. 
Neule on pehmeä ja kevyt ja sopii erityisen hyvin paidan päällä käytet-
täväksi. Sekoitemateriaalin puuvilla tekee neuleesta pehmeän ja nailon 
tuo sille kestävyyttä. Saatavana pyöreällä ja V-kaula-aukolla. Kuusi vä-
rivaihtoehtoa.

25 kpl à49,00€

Hintaan lisätään alv.
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CUTTER & BUCK

KELOWNA PIKEE
Tämä klassinen Kelowna-pikeepaita on valmistettu teknisestä materi-
aalista, joka siirtää tehokkaasti kosteutta. Materiaali CB DryTec tuntuu 
miellyttävän pehmeältä ihoa vasten. Urheilullisen leikkauksensa an-
siosta paita myötäilee liikkeitä vaivattomasti. 14 eri värivaihtoehtoa.

25 kpl à39,00€

Hintaan lisätään alv.

CUTTER & BUCK

ADVANTAGE PIKEE
Tämä pikeepaita on valmistettu pehmeästä ja joustavasta CB Dry-
Tec-materiaalista, joka siirtää kosteutta iholta. Varustettu UPF 35+ 
suojakertoimella. Puuvillan (52%), polyesterin (45% polyesteri) ja elas-
taanin (3%) yhdistelmä tekee pikeepaidasta monikäyttöisen ja aktiivi-
seen elämään sopivan. 11 eri värivaihtoehtoa.

25 kpl à45,00€

Hintaan lisätään alv.
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CUTTER & BUCK

COOS BAY HALF ZIP
Klassinen lyhyellä vetoketjulla varustettu pitkähihainen paita, joka on valmistettu erittäin pehmeästä materiaalista. Harjattu sisäpinta on lämpimän tuntuinen ja 
materiaalin joustavuus mahdollistaa liikkuvuuden. Toimii niin aluskerroksena takin alla kuin välikerroksena pikeepaidan päällä. Viisi värivaihtoehtoa.

25 kpl à49,00€

Hintaan lisätään alv.

CUTTER & BUCK

STEALTH TAKKI
Urheiluhenkinen vetoketjulla varustettu takki on rento 
ja siisti ja käy monenlaiseen vapaa-ajan viettoon. Ta-
kissa yhdistyvät kevyestä ja pehmeästä materiaalista 
valmistetut hihat ja selkäosa, sekä kudottu etuosa, 
joka suojaa tuulelta ja pitää kehon lämpimänä. Sopii 
hyvin pikeepaidan päälle. Kolme värivaihtoehtoa.

25 kpl à89,00€

Hintaan lisätään alv.

tekstiilit Tekstiilit
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CUTTER & BUCK

LA PUSH TUULITAKKI
Kevyen ja sileän materiaalinsa ansiosta tämä takki mahdollistaa hy-
vän liikkuvuuden ja suojaa kohtuulliselta tuulelta. Saumoihin ommellut 
taskut, joihin voit laittaa puhelimen, avaimet ja golftarvikkeet. Miesten 
mallissa myös vasen rintatasku. Seitsemän värivaihtoehtoa.

25 kpl à69,00€

Hintaan lisätään alv.

CUTTER & BUCK

BRIDGEPORT CHINOT JA 
SHORTSIT
Chinot on valmistettu kestävästä puuvillasta, johon on sekoitettu elas-
taania jouston ja mukavuuden lisäämiseksi. Normaali leikkaus, suora 
lahje. Miesten chinoissa on kaksi vaihtoehtoa sisäsauman pituudelle: 
32” 82cm ja 34” 86cm. Neljä värivaihtoehtoa molemmissa.

SHORTSIT 10 kpl à49,00€ 

HOUSUT 10 kpl à59,00€

Hintaan lisätään alv.

CUTTER & BUCK

LA PUSH SADETAKKI
La Push -sadetakki on valmistettu samasta suositusta kankaasta kuin 
La Push -tuulitakki, mutta siihen on kuitenkin lisätty pinnoite ja koko-
naan teipatut saumat vedenpitävyyden varmistamiseksi. Vedenpitä-
vyys 3000WP ja hengittävyys 3000MVP. Kolme värivaihtoehtoa.

25 kpl à69,00€

Hintaan lisätään alv.

tekstiilit
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VYÖ OMALLA LOGOLLA
Täydennä asukokonaisuus omalla logolla varustetulla kangas- 
tai nahkavyöllä. Kangasvyössä neljä värivaihtoehtoa (musta, 
valkoinen, navy ja punainen) ja nahkassa yksi (musta). Hinnat 
sisältävät painatuksen tai laserkaiverruksen solkeen. 

 KANGAS 100 kpl à14,00€ 

  50 kpl à16,00€ 

  25 kpl à18,00€

 NAHKA 100 kpl à30,00€ 

  50 kpl à34,00€ 

  25 kpl à36,00€ 
   
 Aloituskulu 48€ 
 Hintoihin lisätään alv.

WILSON

TOUR MESH LIPPIS
Hengittävä golflippis, jossa takana Velcro-nauha säätöä varten. Saa-
tavana valkoisena tai mustana. Sivulla ja takana Wilson-logot. Hinta 
sisältää logobrodeerauksen lippiksen etuosaan.

48 kpl à14,50€ 

24 kpl à15,00€

Aloituskulu 60€. Hintoihin lisätään alv.

”To find a man’s 
true character, 

play golf with him.”
P.G. Wodehouse

tekstiilit
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PALLOT, HANSKAT JA 
GREENIHAARUKAT

pallot

WILSON

TRIAD
Kesän 2022 uutuuspallo! Kolmikerroksinen uretaanikuorinen 
pallo, joka on täynnä voimakasta ja tarkkaa suorituskykyä

HINNAT LOGOPAINATUKSELLA:

11-33 doz à28,00€ 

34-99 doz à27,00€ 

+100 doz à26,00€

Hintoihin lisätään alv.

WILSON

STAFF MODEL
4-osainen tour-pallo uretaanikuorella, jossa maksimaalinen 
spinni, pituus ja kontrolli. 

HINNAT LOGOPAINATUKSELLA:

11-33 doz à42,00€ 

34-99 doz à41,00€ 

+100 doz à39,00€

Hintoihin lisätään alv.

WILSON

DUO SOFT+ JA DUO SOFT+ 
WOMEN’S
Erittäin pehmeä 2-osainen pallo, mikä mahdollistaa pitkät ja suorat lyönnit.

HINNAT LOGOPAINATUKSELLA:

11-33 doz à25,00€ 

34-99 doz à24,00€ 

+100 doz à22,00€

Hintoihin lisätään alv.

”Golf is a fascinating game. 
It has taken me nearly forty 

years to discover that I 
can’t play it.”

Ted Ray
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WILSON

PALLOPAKKAUS
Logo golfpallon kyljessä on tottakai erinomainen markkinointikeino, mut-
ta entäs jos pistetään paketitkin oman ilmeen näköisiksi? Jää varmasti 
paremmin mieleen jakohetkellä. Kolmen pallon tuubi voidaan tehdä ym-
päripainettuna juuri sellaiseksi kuin haluat.

+3,00€ /TUSINA

Minimimäärä 48 tusinaa Wilson-golfpalloja. 
Hintoihin lisätään alv.

WILSON

GRIP PLUS HANSKA
Istuva, hengittävä ja hyvän pidon antava Grip Plus hanska omalla logol-
la varustettuna. Omat mallit miehille (S, M, ML, L, XL) ja naisille (S, M, 
L). Hinta sisältää logopainatuksen hanskaan.

48 kpl à12,00€

Aloituskulu 28€. Hintaan lisätään alv.

WILSON

FIT ALL HANSKA
Kätevä yhden koon hanska, joka materiaalinsa ansiosta käy lähes jo-
kaiselle pelurille. Miesten versio toimii normaalisti S-XL kokoista mies-
ten hanskaa käyttäville ja naisten versio S-L kokoista naisten hanskaa 
käyttäville. Hinta sisältää logopainatuksen hanskaan.

48 kpl à8,00€

Aloituskulu 28€. Hintaan lisätään alv.

PITCHFIX

HYBRID 2.0 
GREENIHAARUKKA
Kahdesta alumiiniosasta valmistettu kevyt ja laadukas greenihaarukka. 
Pehmeällä kumilla päällystetty kahva lisää käyttömukavuutta ja sisään-
rakennettu teroitin tuo lisäarvoa golffarille. Saatavilla 17 värissä. Hin-
nat sisältävät moniväripainatuksen irroitettavaan merkkausnastaan.

100 kpl à12,00€ 

50 kpl à13,00€

Aloituskulu 48€ Hintoihin lisätään alv. 
Ikkunallinen lahjalaatikko + à 1,50€. 
Pyöreä lahjalaatikko kahdella logollisella merkkausnastalla + à 3,50€.

PITCHFIX

TOUR EDITION 2.5 
GREENIHAARUKKA
Pitchfixin ensimmäinen ei sisääntaittuva greenihaarukka palkitulla 
RepAirTec-piikkitekniikalla. Tyylikäs ja kevyt yhdistelmä terästä ja ku-
migrippiä. Kuusi runkoväriä ja kuusi laattaväriä mahdollistavat jopa 36 
erilaista väriyhdistelmää. Hinnat sisältävät moniväripainatuksen irroi-
tettavaan merkkausnastaan.

100 kpl à9,90€ 

50 kpl à10,50€

Aloituskulu 48€ Hintoihin lisätään alv. 
Ikkunallinen lahjalaatikko + à 2,00€.

PITCHFIX

XL 3.0 GREENIHAARUKKA
Pitkälti vastaavanlainen laadukas greenihaarukka kuin Pitchfix Hybrid 
2.0, mutta terottimen sijasta tämän takana on iso painopinta-ala esi-
merkiksi logoa tai valokuvaa varten. Saatavana kuudessa eri värissä. 
Hinnat sisältävät moniväripainatuksen irroitettavaan merkkausnastaan 
sekä greenihaarukan takaosaan.

100 kpl à13,50€ 

50 kpl à14,50€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv. 
Ikkunallinen lahjalaatikko + à 1,50€. 
Pyöreä lahjalaatikko kahdella logollisella merkkausnastalla + à 3,50€.

greenihaarukatpallot ja hanskat
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BIO GOLFTEET 
PAINATUKSELLA
Golftapahtumien suosikki giveaway. Kotimainen, 
kestävä, ekologinen, biohajoava, personoitu. 8 eri 
väriä, saatavana 52mm ja 70mm pituisina. Hinta 
sisältää 15 tiitä/pussi, mutta saatavana myös 10 ja 
20 tiin pusseissa. Hinta sisältää 2-puoleisen mustan 
varsipainatuksen.

300 kpl à2,10€ 

200 kpl à2,30€ 

100 kpl à2,60€ 

50 kpl à3,20€

4-väripainatus tiin kuppiin lisähinnasta +2,50€/pussi 
Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

BIOGOLFTEE 
GREENIHAARUKKA
Jokaisen golffarin taskusta löytyvä tärkeä golftuote. 
Kierrätysmateriaalista valmistettu greenihaarukka 
tarjoaa vahvan ekologisen vaihtoehdon ympäris-
töään arvostaville yrityksille. Hinta sisältää 4-väri-
painatuksen.

300 kpl à1,80€ 

200 kpl à1,90€ 

100 kpl à2,00€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

TIIT JA GIVEAWAYT
Giveaway-tuote ennen kierrosta on yleinen tapa huomioida kisaosallistujat. Vaikka 
palkintoa ei sillä kertaa tulisikaan, niin kotiinviemisiksi jäisi jotain pientä mukavaa. 
Vaihtoehtoja tähän on esitelty runsaasti seuraavilla sivuilla! Moni tuotteista käy tot-
takai myös palkintopöytään!

BIOGOLFTEE 
MERKKAUSNASTA
Kierrätysmateriaalista valmistetut merkkausnastat 
toimivat hyvänä jaettavana pallojen, tiitikkujen ja 
greenihaarukoiden kanssa. Hinta sisältää 4-väripai-
natuksen.

300 kpl à0,70€ 

200 kpl à0,75€ 

100 kpl à0,80€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.
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BIOGOLFTEE MATCHBOOK
Matcbook on huipputuote, jolla muistaa golfaavaa asiakasta. Pienen 
kokonsa ja informatiivisuutensa ansiosta se on loistava ja ekologinen 
tapa viestittää yrityksesi arvoista, tuotteista ja palveluista. Matchbook 
sisältää BioGolfTeet (6kpl) haluamillasi painatuksilla sekä halutessasi 
greenihaarukan ja merkkausnastan myös painettuina. Hinta sisältää 
4-väripainetun Matchbook-kotelon sekä tiit 2-puoleisella mustalla var-
sipainatuksella.

1000 kpl à2,20€ 

300 kpl à2,85€ 

100 kpl à3,80€

4-väripainatus tiin kuppiin lisähinnnasta 1€/matchbook, Matchbookiin lisättynä 
greenihaarukka+merkkausnasta painettuna +2€ 
Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

MUUMI LAHJAPAKKAUS
Upea lahjapakkaus sisältää 6kpl Muumi golfpallo, 10kpl Muumi Biog-
olftee, 2kpl Muumi Pokerchip, 1kpl Muumi BioGolf Greenihaarukka ja 
merkkaustasta. Saatavana: Muumiperhe, PikkuMyy, Muumi, Muumi-
mamma, Muumipappa, Niiskuneiti, Nuuskamuikkunen ja Mörkö-hah-
mojen sisältöisenä.

Yli 30kpl tilauksiin saatavana myös omalla logolla kaikki tuotteet (il-
man Muumeja) ja oma personoitu sleeve pakkauksen ympärille!

12 kpl à39,99€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

KUULAKÄRKIKYNÄ 
AVAINLENKILLÄ
Hyvinkirjoittava kuulakärkikynä kiertomekanismilla ja avainlenkillä. Hinnat 
sisältävät 1-väripainatuksen kynän varteen.

500 kpl à0,95€ 

200 kpl à1,20€ 

100 kpl à1,50€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

GOLFFARIN TULOSKYNÄ
Klassinen puinen lyijykynä, pyyhekumilla tai ilman. Ekologinen vaihtoehto! 
Pituus 9,5cm. Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen kynän varteen. 

500 kpl à0,65€ 

200 kpl à0,95€ 

100 kpl à1,35€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

PALLON MERKKAUSTUSSI
Tätäkin golffarit tarvitsevat, nimittäin pallon merkkaustussia. Hinnat sisältä-
vät 1-värisen painatuksen kynän varteen. 

200 kpl à1,65€ 

100 kpl à1,90€ 

50 kpl à2,30€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

TULOSKORTIN KOTELO
Klassinen tuloskorttikotelo sopii yleisimpiin tuloskortteihin. Jämäkkä kansi 
antaa tukea kirjoittaessa ja kaksipuoleisissa taskuissa kortti pysyy hyvin 
paikoillaan. Neljä eri värivaihtoehtoa. Hinnat sisältävät moniväripainatuksen 
kotelon kanteen.

200 kpl à6,50€ 

100 kpl à6,90€ 

50 kpl à7,90€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

tiit ja giveawayt tiit ja giveawayt

YO-YO VYÖKIINNITIN
80cm pitkällä sisäänkelautuvalla narulla varustettu kätevä Yo-Yo kiin-
nittyy vyönlenksuun tai bägiin ja pitää pyyhkeen, griinihaarukan tai 
vaikka merkkauskynän tallessa ja nopeasti saatavilla. Hinnat sisältävät 
monivärisen logopainatuksen tuotteeseen.

500 kpl à1,85€ 

200 kpl à2,00€ 

100 kpl à2,30€ 

50 kpl à2,50€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.
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STARTTIPAKKAUS 
STANDARD
100% kierrätysmateriaalista valmistettuun kartonkiin pakattu start-
tipakkaus sisältää 20 tiitä, 2 merkkausnastaa, Twist-kynän ja PF100 
greenihaarukan. Hinnat sisältävät 1-värimerkkauksen tuotteisiin ja 
pakkaukseen.

200 kpl à9,90€ 

100 kpl à10,50€ 

50 kpl à11,90€

Aloituskulu 82€. Hintoihin lisätään alv.

STARTTIPAKKAUS EKO
100% kierrätysmateriaalista valmistettuun kartonkiin pakattu start-
tipakkaus joka sisältää 20 tiitä, 2 merkkausnastaa, puisen kynän ja 
puisen PF450 greenihaarukan. Hinnat sisältävät 1-värimerkkauksen 
tuotteisiin ja pakkaukseen.

200 kpl à8,00€ 

100 kpl à9,00€ 

50 kpl à10,50€

Aloituskulu 82€. Hintoihin lisätään alv.

NIMIKOITU 
STARTTIPAKKAUS VIP
Nyt on ajateltu henkilökohtaisesti. Nimellä varustettu golfpallo (Dixon 
Earth), nimikoidut tiit (20kpl) ja nimikoitu kierrätetyistä materiaaleista 
valmistettu kartonkipakkaus. Lämmittää saajan mieltä takuuvarmasti.

288 kpl à13,50€ 

144 kpl à14,50€ 

72 kpl à15,50€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

PUSSUKKA 
PIKKUTAVAROILLE
Velourpussukka (pieni 9,5x13cm tai iso 13x19cm) kiristysnauhalla. Kä-
tevä säilöä esimerkiksi tiit, greenihaarukat, merkkausnastat tai vaikka-
pa arvotavarat. Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen pussukkaan.

PIENI 

500 kpl à3,50€ 

200 kpl à4,00€ 

100 kpl à4,50€ 

50 kpl à5,00€

ISO 

500 kpl à4,50€ 

200 kpl à5,00€ 

100 kpl à5,50€ 

50 kpl à6,00€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

PIENI PUSSUKKA 
SISÄLLÖLLÄ
Pienempi (9,5x13cm) velourpussukka, jonka sisällä viisi puutiitä, greenihaaruk-
ka, merkkausnasta ja Twist-kynä. Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen pussuk-
kaan ja sisällä oleviin tuotteisiin.

200 kpl à9,00€ 

100 kpl à10,50€ 

50 kpl à11,90€

Aloituskulu 94€. Hintoihin lisätään alv.

ISO PUSSUKKA SISÄLLÖLLÄ
Isompi (13x19cm) velourpussukka, jonka sisällä 10 puutiitä, greenihaarukka, 
kaksi merkkausnastaa, Twist-kynä sekä golfpallon näköinen huulirasva. Hinnat 
sisältävät 1-väripainatuksen pussukkaan ja sisällä oleviin tuotteisiin.

200 kpl à14,25€ 

100 kpl à16,65€ 

50 kpl à18,50€

Aloituskulu 94€. Hintoihin lisätään alv.

tiit ja giveawayt tiit ja giveawayt
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WILSON

TRIFOLD GOLFPYYHE
Trifold-pyyhkeen kennomainen rakenne puhdistaa lian tehokkaasti 
ja klipsin ansiosta pyyhe kiinnittyy helposti bägiin. Värivaihtoehtoina 
musta ja valkoinen. Hinta sisältää logobrodeerauksen pyyhkeeseen.

96 kpl à10,30€ 

48 kpl à10,50€ 

24 kpl à11,50€

Aloituskulu 60€. Hintaan lisätään alv.

VELOUR- TAI 
FROTEEGOLFPYYHE
Useassa värissä saatavat velour- ja froteegolfpyyhkeet kiinnityskou-
kuilla. Velourpyyhkeen koko taitettuna 15x45cm. Froteepyyhkeen koko 
30x50cm. Hintoihin sisältyy yksivärinen painatus. 

200 kpl à8,90€ 

100 kpl à9,90€ 

50 kpl à10,50€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

BAG TAG
Golftapahtumasi omasta bag tagistä jää pysyvä muisto kaikille osallis-
tujille. Eri muodoissa saatavat Bag Tagit on valmistettu 3mm kovasta 
muovista. Kiinnityslenkki mukana. Hinnat sisältävät painatuksen yhdel-
le puolelle.

500 kpl à1,95€ 

200 kpl à2,20€ 

100 kpl à2,70€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

POKERCHIP 
MERKKAUSNASTA
Tyylikäs PokerChip-merkkausnasta yrityksesi painatuksella on jako-
tuote joka pyörii ja näkyy greeneillä läpi kesän. Hinta sisältää 4-väripai-
natuksen yhdelle puolelle.

300 kpl à2,60€ 

200 kpl à2,70€ 

100 kpl à2,90€ 

50 kpl à3,00€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

SHOE CLIP TAI HAT CLIP 
MERKKAUSNASTA
Kengännauhoihin tai lippikseen kiinnittyvä merkkausnasta, joka löy-
tyy helposti ja nopeasti puttaushetkellä. Saatavana tasaisella tai 
dimple-kuvioinnilla. Hinnat sisältävät monivärisen logomerkkauksen.

200 kpl à5,90€ 

100 kpl à6,50€ 

50 kpl à7,50€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

PITCHFIX

MULTIMARKER CHIP
Helposti taskun pohjalta löytyvä tuote toimii itsessään isona merk-
kausnastana ja pienemmän merkkausnastan saa kätevästi irti, jos ol-
laan toisen puttilinjalla. Numerot lyöntijärjestyksen arpomista varten 
ykköstiillä ja kääntöpuolella myös puttauslinjoja varten merkinnät. 8 
eri värivaihtehtoa. Hinnat sisältävät moniväripainetun logon pieneen 
merkkausnastaan.

200 kpl à8,50€ 

50 kpl à8,90€

Ikkunallinen lahjalaatikko + à 1,50€ 
Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

tiit ja giveawayt tiit ja giveawayt
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DRAIVERIN SUOJAHUPPU
Logolla varustettu draiverin huppu näkyy kauas asti. Hieno ja tyylikäs 
lahja, joka kestää kesästä toiseen. Sopii max 460cc kokoiselle draive-
rille. Hinnat sisältävät 1-värisen siirtokuvan huppuun.

100 kpl à27,00€ 

50 kpl à29,00€ 

25 kpl à35,00€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

BIRDIE TASKUMATTI
Golfissa on hyvin pitkä perinne ottaa hörppy laatuviskiä birdien (1 alle 
ihannetuloksen) kunniaksi. Hörppy tarjotaan koko peliryhmälle ja sii-
tä harvoin kieltäydytään. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
210ml taskumatti antaa tilaisuuteen tyylikkäät puitteet. Hinnat sisältä-
vät logokaiverruksen taskumatin kylkeen.

50 kpl à15,00€ 

25 kpl à16,00€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

BÄGIN SADESUOJA
Vahvasta nylonista valmistettu bägin sadesuoja tulee valitettavasti 
usein tarpeeseen Suomen kesässä. Helppo laittaa bägin päälle ja ottaa 
pois. Kätevä säilytyspussi jonka voi ripustaa bägiin roikkumaan. Hinnat 
sisältävät logopainatuksen säilytyspussiin.

100 kpl à18,00€ 

50 kpl à19,50€ 

25 kpl à22,00€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

PITCHFIX

AQUABRUSH
Puhdas maila on avain onnistuneeseen lyöntiin, sillä lika ja ruoho 
mailassa vähentävät lyönnin spinniä ja pituutta. Vedellä täytettävä  
AquaBrush suihkuttaa vettä mailalle, jolloin lika on helpompi harjata 
pois tuotteen päässä olevalla harjalla. Neljä eri värivaihtoehtoa. Hinta 
sisältää moniväripainetun logon tuotteeseen. 

100 kpl à10,35€ 

50 kpl à11,35€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

MAILANPUHDISTAJA 
COMBO
Kahdella harjalla ja piikillä varustettu vehje tehokkaaseen mailojen 
puhdistamiseen. Hinnat sisältävät 1-värisen logon tuotteeseen.

500 kpl à2,70€ 

200 kpl à2,90€ 

100 kpl à3,40€ 

50 kpl à3,90€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

tiit ja giveawayt tiit ja giveawayt
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GOLFFARIN HUULIRASVA
Huulirasva hauskassa golfpallon muotoisessa pakkauksessa. Sisältää 
pelkästään luonnollisia ainesosia. Hinnat sisältävät moniväripainetun 
logon tuotteeseen. 

500 kpl à2,50€ 

200 kpl à2,90€ 

100 kpl à3,50€ 

50 kpl à3,90€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

GOLFFARIN 
AURINKORASVA
50ml tuubi E- ja B5-vitamiineja sisältävää aurinkorasvaa (suojakerroin 
15), joka suojaa ihoa UV-säteilyltä. Hinnat sisältävät oman etiketin. 
Saatavana myös After Sun -versiona (sama hinta) tai 30 suojakertoi-
mella (+ à 2€).

500 kpl à6,50€ 

200 kpl à6,90€ 

100 kpl à7,90€ 

50 kpl à8,90€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

RAKKOLAASTARIT 2-PACK
Golfkierroksella tulee helposti käveltyä kymmenenkin kilometriä. Välil-
lä se valitettavasti tarkoittaa rakkojen syntymistä. Tämä 2-pack tulee 
silloin hyötykäyttöön. Hinnat sisältävät oman designin pakkaukseen.

200 kpl à5,00€ 

100 kpl à5,50€ 

50 kpl à6,90€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

PERSONOITU 
ENERGIAJUOMATÖLKKI
Kierros golfia kuluttaa keskimäärin 1400kcal, joten energiatasoista on 
syytä pitää huolta. Ilahduta kisavieraita korkealuokkaisella brändätyllä 
energiajuomalla. Hiilihapotettu juoma on saatavana Original sekä so-
kerittomana light-versiona alumiinitölkissä (250ml). Säilyvyys 2 vuotta. 
Hintoihin sisältyy kustomoitu 4-väripainettu etiketti 120x170mm tölkin 
ympärille. 

504 kpl à1,89€ 

306 kpl à2,15€ 

198 kpl à2,40€

+ pantti à 0,15€ (pantti sis. alv 24%) 
Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

MAINOSVESIPULLO 0,35L
Täydellinen jakotuote janoisille golfvieraille. Valittavissa hapollisena 
tai hapottomana. Vesi tulee puhtaasta pohjoisesta luonnosta täysin 
ilman lisäaineita, paitsi kevyt hiilihapotus hiilihappoversiossa. Toimi-
tetaan 100% kierrätettävässä PET-pullossa. Hintoihin sisältyy neliväri-
painettu etiketti.

480 kpl à1,35€ 

240 kpl à1,50€ 

120 kpl à1,90€

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

PROTEIINIPATUKKA
Terveellinen proteiinipatukka on saatavana kolmessa maussa: Vanilja 
(50g), kaakao (50g) ja pähkinä-limetti (35g). Hinnat sisältävät 4-väri-
painetun tarran pakkaukseen.

500 kpl à1,99€ 

200 kpl à2,65€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

tiit ja giveawayt tiit ja giveawayt
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PALKINTOPÖYTÄ
Vaikka kisan päätarkoitus onkin hienon lajin harrastaminen ja yhteinen ajanvietto, ei 
kukaan voi kieltää etteivätkö hyvät palkinnotkin houkuttelisi. Palkintojen määrässä ei 
mitään kiveen hakattua sääntöä ole, mutta yleisin tapa lienee palkita TOP3 lyöntipelis-
sä (scratch), TOP3 Pistebogeyssä ja TOP3 naisten sarjassa. Lisäksi erikoiskilpailut, ku-
ten ”Pisin draivi” tai ”Lähimmäksi lippua” ovat suosittuja lisäpalkintojen syitä. Voimme 
koota valmiita palkintoehdotuksia toiveiden, budjetin ja kisasysteemin pohjalta!

WILSON

INFINITE PUTTERI
Tyylikkään tummansävyinen Infinite-putteri löytyy 
sekä rightille että leftille. Ei logomerkkausta. Jos kä-
tisyydet mietityttää, onnistuu putterit myös lahjakort-
tivaihtoehtona!

à110,00€

Hintaan lisätään alv.

WILSON

MATKASUOJA
Tarpeellinen jokaiselle reissaavalle golffarille. Run-
saasti tilaa ja hyödyllisiä taskuja tavaroille. Tarjoaa 
hyvän suojan välineille ja on helposti liikuteltavissa. 
Hinta sisältää logobrodeerauksen etutaskuun. 

6 kpl à169,00€

Aloituskulu 60€. Hintaan lisätään alv.

WILSON

STAFF MODEL 
WEDGE
Uutta Wilson Staff Model wedgeä saa monessa eri 
asteessa: 50, 52, 54, 56, 58 ja 60. Myöskään leftin 
pelaajia ei ole unohdettu, sillä leftin versiota saa 52-, 
56- ja 60-asteisina. Ei logomerkkausta. Jos kätisyydet 
ja kulmat mietityttävät, onnistuu wedget myös lahja-
korttivaihtoehtona!

6 kpl à129,00€

Hintaan lisätään alv.

WILSON

EXO GOLFBÄGIT
Tilavat ja kestävät Wilson EXO-bägit toimivat loistavasti golfkisan 

palkintoina. Saatavana niin kärry- kuin kantoversiona ja useassa eri 
värissä. Hinta sisältää logobrodeerauksen etutaskuun.

6 kpl  à135,00€

Aloituskulu 60€. Hintaan lisätään alv.

palkintopöytä
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ABACUS

SPORTTIKASSI
Käytännöllinen ja tyylikäs varustekassi sporttaajille. Laukkuun mahtuu helposti peseytymistarvik-
keet ja vaihtovaatteet. Olkahihnan avulla helppo kantaa olalla. Hinta sisältää logomerkkauksen 
tuotteeseen.

10 kpl à36,00€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

ABACUS

WEEKEND BAG MATKALAUKKU
Kahdella pyörällä ja teleskooppikahvalla varustettu tilava matkalaukku. Tämän kanssa kelpaa 
lähteä pidemmällekin golflomalle! Hinta sisältää logomerkkauksen tuotteeseen.

10 kpl à85,00€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

ABACUS

CABIN BAG LENTOLAUKKU
Kevyemmällä kuormalla reissusta selviävän ihanteellinen laukku. Alla olevat pyörät ja teleskoop-
pikahva helpottavat rullailua vaikka lentokentällä. Useita käteviä taskuja ja verkkotasku juoma-
pullolle. Hinta sisältää logomerkkauksen tuotteeseen.

10 kpl à75,00€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

ABACUS

MATKASUOJA
Kestävä matkasuoja golfvälineillesi lento-
jen ja reissujen ajaksi. Suojassa on pyörät, 
kahva ja kantohihnat, joten siirtely tehty 
helpoksi. Oma tasku kengille. Hinta sisäl-
tää logomerkkauksen tuotteeseen.

10 kpl à69,90€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

ABACUS

BERWICK KENKÄLAUKKU
Näppärä kenkälaukku säilöö likaiset ja ruohoiset kengät erillään muista tavaroista. Hinta sisältää 
logomerkkauksen tuotteeseen.

25 kpl à15,00€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

palkintopöytäpalkintopöytä

ABACUS

SQUARE UMBRELLA
Golfiin suunniteltu myrskysateenvarjo. Kevyt paino ja luistamaton 
kahva tekevät tästä mukavan kannettavan vaikka Suomen kesä tekisi 
kiusaa koko kierroksen ajan. Väreinä musta, harmaa, punainen ja po-
werpink. Hinta sisältää 1-väripainatuksen yhteen paneeliin.

25 kpl à28,00€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.
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SUUNTO

9 PEAK GPS-URHEILUKELLO
Suunto 9 Peak on ohuin, pienin ja lujin kello, jonka 
Suunto on koskaan valmistanut. Suunniteltu urheilun 
tuomiin huippuelämyksiin ja seikkailuihin, jotka pysyvät 
ikuisesti mielessä.

à445,00€

+ mahdollinen logomerkkaus 
Hintaan lisätään alv.

SUUNTO

5 PEAK GPS-URHEILUKELLO
Kevyt ja kestävä Suomessa valmistettu GPS-kello. Helppokäyttöiset urheilu- ja ulkoilutoiminnot, rannesykemittaus, erinomainen akunkesto 
ja musiikkiohjaimet. Seuraa myös unta ja päivittäistä hyvinvointia.

à240,00€

+ mahdollinen logomerkkaus 
Hintaan lisätään alv.

palkintopöytä
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NÄKYVYYDET
Erilaiset näkyvyyselementit kentälle ovat mainio tapa muistuttaa kävijää päivän ta-
pahtuman järjestäjästä. Myös osallistujalle tulee heti lisää kisafiilistä, kun kierroksen 
edetessä yritys tulee vastaan usealla eri tavalla. Kestäviä tuotteita voi helposti käyt-
tää vuosi toisensa perään.

TII-KUTSUKORTTI
Miten olisi luova ja varmasti huomion herättävä kutsu seuraavaan golftapahtu-
maan? Kutsussa hyvin tilaa haluamallesi informaatiolle ja vaikka valokuvalle. 
Kutsu sisältää neljä eri pituista tiitikkua 1-värisellä painatuksella. Mitat taiteltu-
na 84x127x10 mm eli kirjepostitettava tuote. 

500 kpl à3,90€ 

200 kpl à4,50€ 

100 kpl à4,90€

Aloituskulu 94€. Hintoihin lisätään alv.

KUPINPOHJAT
Kaikkien tavoitehan on saada pallo reikään. Palloa reiästä noukkiessa 
kupinpohjalla oleva mainos tulee varmasti huomatuksi. Hinta sisältää 
moniväripainatuksen kupinpohjaan.

18 kpl à17,50€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

GREENILIPUT
Laadukkaasta 250g polyesteristä valmistetut greeniliput. Kätevä ja 
erittäin helppo kiinnitysmekanismi. Hinta sisältää molemminpuoleisen 
painatuksen lippuun.

18 kpl à30,00€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv.

BEACHBANNER BANDEROLLI
Nopeasti asennettava ja helposti kannettava kaksipuolinen pop-up banderolli 
(pienempi 2x1m ja isompi 3x1m). Kevyt, pakattuna pienikokokoinen ja helppo 
ottaa mukaan. Avattuna muodostuu isokokoinen kaksipuoleinen mainospinta. 
Pakkaukseen kuuluu runko, maapiikit ja kuljetuslaukku.

M-KOKO à199,00€ 

L-KOKO à250,00€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

näkyvyydet
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yhteystiedot

OTA YHTEYTTÄ

Myyntinäyttelymme sijaitsevat kolmella paikkakunnalla.

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

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

Itäpuisto 3, 28100 Pori
Puh. +358 10 219 1088

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

Palvelemme sinua myös sähköpostitse myynti@highpeak.fi

SALKOLIPPU
Komea yrityslippu liehumassa klubitalon lipputangossa toivottaa vie-
raat arvokkaasti tervetulleiksi. Useita eri kokovaihtoehtoja.

180x115cm à69,00€ 

236x150cm à99,00€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

BEACH FLAG, SURF FLAG 
JA MUUT MAINOSLIPUT
Meiltä myös laaja valikoima erilaisia ja erikokoisia Beachflagejä (pi-
saran muotoinen), Surfflagejä (hainevän muotoinen) ja suorakulmaisia 
mainoslippuja. Vaihdettavien jalkojen ansiosta helppo käyttää niin 
sisä- kuin ulkokäytössä. Kysy lisää!

näkyvyydet

ROLL-UP
Laadukas roll-up (85x200cm) 
roiskeenkestävällä PVC-kankaal-
la (325g) ja tarkalla painojäljellä. 
Mukana musta säilytyspussi. Hinta 
sisältää moniväripainatuksen.

2 kpl à115,00€

Aloituskulu 48€. Hintaan lisätään alv. PÖYTÄLIINA
Kustomoitu pöytäliina (270x148cm) korostaa esimerkiksi vastaanottoa 
tai palkintopöytää ja jättää vahvan vaikutelman ammattimaisuudesta. 
Materiaalina 150D polyesteri. Hinnat sisältävät moniväripainatuksen 
kauttaaltaan koko liinaan. 

10 kpl à52,40€ 

5 kpl à59,90€

Aloituskulu 48€. Hintoihin lisätään alv.

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