
 

 
 

 

 

Varainhankinta voi 
olla näin helppoa!

Nippelitietoa varainhankinnan lakurasioista

• 500 gramman rasian koko: korkeus 15 cm, leveys 10 cm ja syvyys 6 cm. 
• Lakritsimme sisältää gluteenia, mutta on luontaisesti vegaaninen tuote.
• Varainhankinnassa 500 gramman rasian yleinen jälleenmyyntihinta on 9 tai 10 euroa.
• Minimitilaus on 100 rasiaa per rasia-aineisto, myös lisätilauksissa.
• Rasiat pakataan 10 rasiaa per pakkauslaatikko, joten suosittelemme tilausmäärän olevan 10:llä jaollinen.
• Tilausmäärä voi kuitenkin olla mikä tahansa, kunhan minimitilausmäärä täyttyy.
• Lakritsimme parasta ennen päiväys on 6 kk pakkauspäivästä.
• Rasiat voi tilata myös pienillä lavoilla, jolloin myös lavojen taustapahvit voidaan personoida. Minimitilaus on 
tällöin 750 rasiaa eli viisi lavaa.
• Maksuehtomme urheiluseuroille ja koululuokille on laskulla 21 päivää. Lasku lähetetään vasta toimituksen 
jälkeen.

Rasian ulkoasu

• Haluamasi kuvat tai piirustukset painetaan rasioihin digitaalitekniikalla ja painojälki on valokuvatasoa.
• Jos haluat rasiassa käytettävän piirustuksia, skannaa ne 300dpi tarkkuuteen. Piirustukset voidaan piirtää A4 
kokoiselle paperille, eikä rasian mittasuhteita ole pakko huomioida piirtovaiheessa. Käytä vahvoja värejä, 
esim. tusseja tai väriliituja.
• Jos haluat rasiassa käytettävän valokuvia on tiedostomuoto hyvä olla .jpeg, min. 300dpi.
• Logot mieluiten .pdf-muodossa.
• Yhdessä rasiassa voimme käyttää 2-5kpl eri kuvaa. Kaikki rasian kuvamateriaali toimitetaan tilaajan 
toimesta. Ethän toimita yli viittä kuvaa/tiedostoa per rasia-aineisto.
• Tekstiä voimme lisätä rasiaan vapaasti kuvien yhteyteen.
• Jos lähetät kerralla yli 10MT tiedostoja, niin suosittelemme käyttämään esim. WeTransferia (ilmainen ja 
helppokäyttöinen kuvanjakopalvelu).
• Huomioi, että Whatsapp:n kautta toimitetuissa kuvissa resoluutio heikkenee noin kolmasosaan, joten 
toimitathan vain alkuperäisiä kuvia sähköpostin liitetiedostona tai latauslinkkinä (ei esim. screenshotteja tai 
valokuvasta otettuja valokuvia).
• Hinnoittelumme ei sisällä kuvankäsittelyä (photoshoppausta).
• Rasian pohja ja toinen kapea kylki ovat vakioita sisältäen lakisääteiset tuotetiedot.
• Lähetä kaikki tilausta koskevat tiedot kerralla yhdessä sähköpostissa liitetiedostoineen.
• Rasiassa käytettävät kuvamateriaalit ja tilaustiedot lähetetään osoitteeseen: roy.angelma@kouvolanlakritsi.fi.
• Graafikkomme tekee muutamassa päivässä pdf-rasiavedoksen, joka lähetetään asiakkaalle hyväksyttäväksi 
ennen rasioiden painoa.
• Lopullista tilausmäärää voit tarkentaa vielä vedoksen hyväksymisen yhteydessä.
• Toimitusaika rasioille on vedoksen hyväksymisen jälkeen noin 1,5-2 viikkoa.
• Halutessasi saat meiltä taittopohjan ja aineisto-ohjeen täysin omaa suunnittelua varten (.indd).
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Voit myös kysyä lisää myyntipäällikkö Roy Angelmalta: 
Matkapuhelin: +358 (0)40-4554260 tai roy.angelma@kouvolanlakritsi.fi

Tilauksen yhteydessä tarvittavat tiedot kuvamateriaalin lisäksi

• Tilausmäärä.
• Toimitusosoite, vastaanottava henkilö ja hänen puh. numero.
• Laskutusosoite (sähköposti, kirjeposti tai sähköinen laskutus).

Rasioiden toimitus

• Toimitusosoite on hyvä olla paikka, jossa ollaan paikalla arkipäivisin klo 8-16. 
• Rahtiliike (Kaukokiito Oy) toimittaa lakut rahtilähetyksenä ja he ovat puhelimitse yhteydessä ennen 
toimitusta.
• Toimitus on toimitusosoitteeseen ulko-ovelle, kerrostaloissa alaovelle.
• Toimitus on aina ilmainen.


