Kauden suosituimmat

Lahjat

Yrityksille

Näin tilaat;
tarkistamme
tuotteiden
saatavuuden
jouluksi
ennen
tilausta!

Hinnat alv 0%

1.

Käy myymälässä,
pyydä meitä käymään
tai valitse tuotteet tästä
kuvastosta.

2.

Kartoitetaan tarpeesi ja
mietitään juuri sinun
asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja työntekijöille
sopiva lahja sopivaan hintaan.
Myös pienissä erissä!

3.

Suunnittelemme sinulle
kortin tai merkkaamme lahjapakkauksen vaikkapa tarroituksella
niin, että se on varmasti teidän
näköinen. Teemme merkattavista
tuotteista aina vedoksen, jolloin
tiedät varmasti mitä olet ostamassa.

4.

Halutessasi, pakkaamme tuotteet
valitsemaasi personoituun
lahjapakkaukseen ja toimitamme
valmiit lahjat. Teille jää ainoastaan
lahjan antamisen ilo! Varmistamme
jälkikäteen, että kaikki sujui
kanssamme odotetunlaisesti ja olit
varmasti tyytyväinen palveluumme!

Palvelua, jota muualta saa hakea.
tutustu meihin myös verkossa; brandpa.fi / markkinoinninkauppa.fi

Brändpa

Pakkaus
palvelu

Onko vaikeaa löytää yhtä lahjaa joka miellyttää kaikkia? Meidän
pakkauspalvelun avulla voit valita tuotteidemme helmet ja me
kasaamme juuri teidän näköisen valmiin tuoteperheen! Valitse tarjotin,
tai jokin muu pakkaus, me pakkaamme valitsemasi tuotteet teidän
logolla ja joulutervehdyksellä varustettuun kokonaisuuteen ja toimitamme
valmiina jaettavaksi! Meiltä myös kotimaiset & paikalliset tuotteet!

Hinta sis. Hyvää Joulua
-tarran yrityksesi logolla!

13,90€

Hyvää joulua
Toivoo

/kpl

:n väki

Hinta sis. Hyvää Joulua
-tarran yrityksesi logolla!
Hyvää joulua

Toivoo

:n väki

9,90€

/kpl

Hyvää joulua

Hinta sis. Hyvää Joulua
-tarran yrityksesi logolla!

12,90€

/kpl

Toivoo

:n väki

Hinta sis. Hyvää Joulua
-sinetin yrityksesi logolla!

8,90€

/kpl

*Oma desing tarraan 69 €/h

*konvehdit siroteltuna pakkaukseen +3,50€/pakkaus

Moderni
Lahja

Xoopar yoyo

Langaton kaiutin

15€

Headphone
vastamelukuulokkeet
Langattomat bluetooth
vastamelukuulokkeet tarjoavat
tavallisuudesta poikkeavaa
äänikokemusta. Laadukas
äänentoisto kaikilla voimakkuuksilla.
Tuotenro: 3571

85€

/kpl

Johdoton, tehokas
minikaiutin. Soveltuu
erinomaisesti myös
verkkopalaverin lisäkaijuttimeksi!

/kpl

Myös merkattuna!

Power Flat varavirtalähde

29,20€

/kpl

8000mAh jytäkkä powerbank.
2 USB-porttia ja latauskaapeli.
MO8839
Myös merkattuna!

Moyoo touch

Langattomat kuulokkeet

55€

/kpl

Täysin langattomat ja korkealaatuiset
moyoo touchpro tws-kuulokkeet tuottavat
erinomaiset äänenlaadun ja tarjoavat täyden
liikkumisen vapauden. Sisäänrakennettu powerbank.

Pehmeitä
paketteja

Käsipyyhe 50x70/
kylpypyyhe 70x140

6,90€/
17€
/kpl

460 g puuvillafrotee 4,50 cm
leveällä boordilla.
VÄRIT:
Antrasiitti, musta, sininen, keltainen, navy,
fuksia, lime, punainen, hopea, turkoosi, valkoinen

Myös merkattuna,

esim. 1-väri pieni paino 3,90 €/kpl!

Hamam eco 90 x 170 cm

18,90€
/kpl

100 % luomupuuvillaa.

Myös merkattuna!
Esim. Pieni brodeeraus
alk. 4,50 €/kpl
+ aloituskustannus

Tuubihuivi omalla designilla

Hamam pyyhe

eri värejä MO9221

14€

90 x 170cm /€/kpl

3,60€

/kpl / min 50 kpl

/h
unnittelu 69€
+ Designin su
skulu 130€
paperi aloitu
re
ä
ä
k
a
m
O
+
+ 0,24€/kpl

Ladattava led-pipo

15,10€

/kpl

Ulkoiluun
Kirkkaus: 150 Lumen
Toiminta-aika: 2-4 tuntia
Lataus: USB

Brodeeraus alk. 4,50€/kpl
+ aloituskulu

Pipo kangasmerkillä

10,40€

Sis. merkkauksen

kpl
kpl /10
100kpl

Pipo nahkamerkillä

18,50€

alk /kpl / min 50kpl
Kierrätetty pipo, ajaton malli.
Useita eri värejä.
Merkin koko 15cm2

25 kpl

Kaksikerroksinen pipo, akryyliä.
Sävyyn sopiva kaksivärinen tupsu.
Useita eri värejä.

50 kpl

Nahkamerkit muihin tuotteisiin
Esim. 50kpl 15cm2 merkkejä
kiinnitettynä valitsemaasi
tuotteeseemme 7,90€/kpl.

Karvalakki

21,90€
/kpl

MCM Hockey pipo

15,90€ /kpl

Pipo kokonaan omilla väreillä
(max. 3 väriä) ja designilla!
Saatavilla ohuempi ja paksumpi
malli.
Min. 50 kpl.

Pssttt.. Puijo puuvillapipo heijastinpainolla 10,90€/kpl/10kpl!

Veitsisetti

54€

2-osainen

eväsrasia

25€

/kpl

Veitsissä on tummat
veitsenterät ja kevyet
puukahvat. Pakkauksessa
on tomaattiveitsi,
japanilainen kokkiveitsi ja
kokkiveitsi. Nämä veitset
kestävät vuosia. Materiaali:
terämateriaali terästä,
kahva tuhkapuuta.

/kpl

2-osainen eväsrasia
ruostumattomasta
teräksestä. Suuri
vetävyys, 1200ml
Myös merkattuna!

Termosmuki -setti

65,50€

/setti

min. 50 kpl
Hinta sis. 1-väri merkkauksen
pulloon ja mukeihin.

Kylmälaukku-reppu

55€

Alumiininen kylmä/kuuma pullo

3,90€

/kpl

/kpl
alk.
Yksiseinäinen alumiini
matkapullo. Eri värejä ja
kokoja (400ml/750ml)
MO9805.

Tämä laadukas hienoilla yksityiskohdilla varustettu kylmälaukku-reppu
sopii niin töihin kuin vapaa-aikaan.
Voidaan käyttää myös normaalin
repun tapaan.Sininen, harmaa ja oliivi.

Myös merkattuna!

Kuumapullo

9,90€

/kpl

Kylmiin keleihin kuumapullo jouluisessa
sukassa. 310ml vetävyys.
Myös merkattuna!

Kätevässä ja tyylikkäässä
ruokatermoksessa
on kaksoisseinämä.
Pitää ruuan kuumana
tai kylmänä, helppo
puhdistaa. Materiaalina
ruostumaton teräs.

Orrefors Hunting

Ruokatermos 60 cl

35€

/kpl

Myös merkattuna!

Melamimukit 3,50€/kpl

Riippumatto teltta

65€

Tarjoilu lauta

/kpl

23,70€
/kpl

Riippumatto hyönteisverkolla.
Kevyttä ja vahvaa nylonia.
Mukana asennussetti,
maximi paino 200kg. MO9466.

Myös merkattuna!

Suuri puinen tarjotin
sopii hyvin jouluiseen
kattaukseen tai vaikka
juustojen kanssa!
MO6311

Suola ja pippuri myllyt

23,30€

/kpl
Ajattomat puiset
myllyt sopivat joka
kotiin!

Myös merkattuna!

Patakinnas 5,50€/kpl

Bambu aterimet merkattuna esim.

Myös merkattuna!

30kpl / 7,98€ kpl

Tunnelma

Lahja

Kosta Linnewäfveri

College kylpytakki

53,90€
/kpl

Tämä uniikki kylpytakki on valmistettu ihanan
pehmestä college materiaalista. Kylpytakki on kevyt
ja erittäin mukava päällä. Modernit tehosteet molemmissa
taskuissa ja hihansuissa. Huomio! Kun kerran puet kylpytakin
päällesi, et halua enää riisua sitä! Koot: S/M, L/XL, XXL.

Fleece peitto

19,90€

240g tyylikäs torkkupeitto
kauniilla pakkauksella.
Myös merkatulla pakkauksella!

/kpl

Melami muki 350ml
painettuna

12,50€

/kpl

Tyylikäs melami muki, hinta sis. 1-väri
logopainon, min. tilaus 25 kpl.

Kosta Linnewäfveri

Painopeitto 7 kg

119€ /kpl

Plasma sytytin

9,98€

/kpl

Ladattava ja varmatoiminen
plasmasytytin. Täysi akku
riittää 60-80 sytytykseen.
Myös merkatulla pakkauksella!

Koko 150 x 210 cm
Raskaampi painopeitto laskeutuu
hyvin ja muotoutuu tiiviisti kehon
ympärille. Käyttäjä tuntee olonsa
rauhalliseksi ja vähemmän stressaantuneeksi jolloin uni tulee helpommin.
Myös merkatulla pakkauksella!

lasinen

kynttiläkippo

10,18€ /kpl

50 kpl:n erässä 1-väri merkkauksella

Sagaform
torkkupeitto

35€
/kpl

Myös merkatulla pakkauksella!

Matka-työkalusarja

27,85€

/kpl / 25kpl
Hinta sisältää merkkauksen!

Kätevä työkalusarja vaikkapa
autoon.

Twin handle reppu 14l

Kokoonmenevä vesipullo

19,50€

18,60€

/kpl

/kpl
Silikonia, tilavuus 500ml

Athleisure urheilukassi

34,50€
Paljon eri värejä

Myös merkattuna!

/kpl

Duffelkassi 70l

85€

/kpl

• Materiaali: 100 %
polyvinyylikloridia - 550 g/m²
• Pituus 63 cm, korkeus 34 cm
• Tilavuus: 70 litraa
• Vedenkestävä kangas
• YKK-vetoketjut
• Kenkäosasto ulkopuolella
• Topatut tablettitaskut sisäpuolella
• Ensiapulaukkutasku
• Pehmustetut olkahihnat
• Kantokahvat
• Tasku henkilökortille

Worklight REcharge työvalo

14,90€
/kpl

kestävä ammattityövalo erittäin kirkkaalla
säädettävällä COB-valonheittimellä, ladattavalla,
joustavalla asennusvaihtoehdolla, helppo
kiinnittää (karabiiniklipsi) ja vahva magneetti
- 1.500 mAh Akku

Ukko coffee 200 1 kpl 79,90€

Viskisetti

118,70€
/kpl

10 kpl:n erissä laserkaiverruksella

Supisuomalainen

Sauna

Millaisia saunamuistoja?

Pefletti 42 x 53 cm
Pefletti 52 x 153 cm

7,90€/
22,50€

/kpl

Kaikissa kolme eri
harmaan sävyä!

70%
pellavaa!
Myös merkattuna!

Tuoksuina koivu, kanerva, laventeli tai minttu

Nystad Sauna

Löylytuoksu

4,90€/kpl
52 x 153cm pellavapefletti ja

Kolo saunamittari

50,30€ /kpl
Valmiissa lahjapakkauksessa.

Kolo saunamittari on suomalaista designia, 24,90€
Kolo
kiulu & kauha

57€

Lämpö
vehnätyyny

/kpl

• Materiaali: Alumiinia,
kauhan varsi on bambua
• Kiulun tilavuus 5 litraa
• Kauhan kokonaispituus 41 cm
• Kolo Design laatikossa

Myös

erkatu

m

sella!

kauk
lla pak

Sees shampoo ja hoitoaine

43,40€
/setti
Kosteuttavat ja vahvistavat,
biohajoavat
shampoo 500 ml
hoitoaine 300 ml

13,50€
/kpl

Kotimainen

Lahja

• Suomalainen Saarni
• 316L ruostumaton teräs
• Sveitsiläinen Ronda 1063 kvartsi
• Vesitiiviys 3 ATM (sateenkestävä)
• Halkaisija 38 mm
• Paksuus 7 mm
• Rannekkeen leveys 18 mm
• Säädettävissä sopivaksi 14-21 cm
ranteeseen mukana tulevilla työkaluilla
• Kellotaulu ruusukulta
• Safiiripinnoitettu mineraalilasi
• Huomioithan, että puun kuviointi ja
sävy ovat yksilöllisiä kaikissa tuotteissa

puuta

Myös merkatulla pakkauksella!

155€
161€

• Suomalainen Jalava
• 316L ruostumaton teräs
• Sveitsiläinen Ronda 1063 kvartsi
• Vesitiiviys 3 ATM (sateenkestävä)
• Halkaisija 43 mm
• Paksuus 8 mm
• Rannekkeen leveys 21 mm
• Säädettävissä sopivaksi 14-23 cm
ranteeseen mukana tulevilla työkaluilla
• Kellotaulu valkoinen
• Safiiripinnoitettu mineraalilasi
• Huomioithan, että puun kuviointi ja sävy
ovat yksilöllisiä kaikissa tuotteissa
• 3 vuoden takuu

Leikkuulauta
ja Keittiöpyyhe

25,90€

/kpl

ng

Desi

Luonkos suolasaippua 15,90€

Havu leikkuulauta
• Materiaali: kotimaista koivuvaneria
• Koko: 20 x 30 cm
Orgaaninen keittiöpyyhe
• 100 % orgaanista puuvillaa
• 170 g/m²
• 50 x 70 cm
Valmiiksi lahjapakkauksessa

Myös merkattuna!

Paikallinen

Lahja
Kontiomehu
Alkoholiton

Lehti-, karpalo- ja
mustikkakuohujuoma

Kontiomehu

Kuohujuoma 20 cl

4,75€

MIN. 24 kpl tilaus

/kpl

Kuohujuoma 75 cl

Alkoholiton

Lehti-, karpalo-,
puolukka-, raparperija mustikkakuohujuoma

14,65€

MIN. 12 kpl tilaus

Villasukka omilla
väreillä

27,60€

/kpl

-Min. 5 pariaateriaali 75% superwash villa, 25% polyamidi,
konepestävä 30 asteessa.
-Lanka on Lankavan Sulo-sukkalankaa,
neulos sopivan ohutta mutta lämmintä kaikkiin kenkiin.
-Malli on nilkkapituus, varressa lyhyt tuplajoustin,
sukka ei kiristä mutta on napakka ja pysyy hyvin jalassa.
-Koot 25/28, 29/31, 34/35, 36/38, 38/40, 41/43, 44/47
-Värit: vitivalkoinen, harmaa, grafiitti, musta, kerma, appelsiini, omppu,
metsä, vaaleanpunainen, roosa, fuksia, joulu, laventeli, lila, minttu, turkoosi
-Kuviot neulottavissa joko sukan varteen tai sekä varteen että terään,
kuvioina esim. 1-väri, Tähdet, Pallot, Kolmiot, Ruudut, Ruusut, Kukat ym.
-Max. 2 väriä/sukka
-Isommissa määrissä sukat merkattavissa logolla esimerkiksi kangas- tai nahkamerkillä

/kpl

Paikallinen

Lahja

Unison Coffee

Kahvi 500 g

9,90€

/kpl

Vaalleeta suodatinkahvi 500g
TAI Tummoo suodatinkahvi 500g
MIN. 16 kpl tilaus

Unison Coffee

Kahvi 250 g

9,50€

/kpl

Hermannin viinitila

Vaalleeta suodatinkahvi 250g
TAI Tummoo suodatinkahvi 250g
Brändättynä yrityksesi ilmeeseen
vaikkapa joulutervehdyksen kera!
MIN. 96kpl tilaus

Kupilka 21

MIN. 12 kpl tilaus

Myös logolla tai nimellä
laseroituna
MIN. 10kpl tilaus

Myös omalla etiketillä!

Kotileipomo Viipukka

16€
Pikkuleipärasia 250 g
8€

Herrasväen pikkuleivät, kaneliässät
piparit tai lumikäpykeksit

/kpl

käyttövalmis, lämmitystä
vaille valmis glögijuoma.
Toimii hyvin myös
kylmänä! Mustaviinimarjamehu pohjainen,
pehmeän mausteinen.

16,60€

Hedelmä-, taateli-,
rommikirsikka tai maustekakku

11,25€

Alkoholiton

Kestosuosikki

Kuivakakku 650 g

Reki-glögi 500 ml

/kpl

/kpl

Monenlaisia tapoja kertoa lahjan antajasta!
Hyvää joulua

Pakkaukset on merkattavissa
pienissäkin määrissä kustomoidulla
tarralla esim.
70x100mm 0,50€/kpl/100kpl

Merkkaushinnat

*Lämpöpaino pienissä erissä alk. 3,90€/kpl

*Brodeeraus alk. 4,50€/kpl + aloituskulu 85€
*Kangasmerkki alk. 100kpl 2,75€ + kiinnitys

*Nahkamerkki alk. 50kpl 7,90€/kpl sis. kiinnitys
*Silkkipaino -Kysy tarjous
*Digipaino - Kysy tarjou

*Tarroitus - Kysy tarjous

Hyvää

joulua

A6 koko postikortti materiaali, 4/1

100 kpl

200 kpl

Toivoo

300 kpl

:n väk

i

41,00€
55,00€
78,00€

*Suunnittelu 69€/h

toimipiste

Ukkolantie 8b, 80130 joensuu
avoinna ma-pe klo 9-16
Postitukset koko Suomeen,
myös suoraan lahjansaajille!

Joululahjamyynti
Myyntipäällikkö

Myynti

JONNA MERTANEN

Matti Antikainen

TARJOUSLASKENTA JA TILAUSVAHVISTUKSET

asiakaskäynnit ja uusasiakashankintA

050-5515958

040-0474982

JONNA@brandpa.fi

matti@brandpa.fi

Onko teillä tarvetta muille markkinoinnin tuotteille?
Ota yhteyttä Mattiin, niin sovitaan aika tapaamiselle!

