
  Ohjeistusta ”Peukku” yrityksille 

Kiitos, olette ennakkoluulottamasti mukana ”Keihään kärkenä” melko mittavaksi
paisuvassa hankkeessa, jossa nostetaan Suomen urheilua pienin askelin kohti parempaa

menestystä !

Ohjeisiin...

Yritys on päättänyt itseltään edun, jos etusi on ”Vaihtuvat tarjoukset”, tulee
tarjousta vaihtaa vähintään 6 kertaa vuodessa, jotta se täyttää ”Vaihtuvien”

tunnusmerkit, ylärajaa ei ole määritetty.
Tarjous kannattaa päivittää esim. Yrityksen koti, sekä Facebook sivuille, sieltä sinua

”seuraavat” saavat ne parhaiten tietoonsa.

Yritys joilla prosentti, €  tai centti alennukset, jos haluatte vaihtaa  
alennusta tulee siitä ilmoittaa hyvissä ajoin ennen seuraavan kalenterivuoden alkua,

mahdollisten painotuote-esitteisiin kohdistuvien muutosten takia
( viimeistään syyskuun aikana vuosittain ), sama pätee myös ”vaihtuviin tarjouksiin”.

Vaikka yrityksellä on kiinteä ”alennus”, on vapaus tehdä ”Peukku” kamppanijoita joilla
voidaan kokeilla saada asiakkaita liikkeelle.

Käyttäkää mainonnassa valmiita pohjia, näitä voitte tulostaa tarpeen mukaan
”Tulostettavat yrityksille” osiosta, näin käytössä olisi yhteneväinen mainosmateriaali.

Mahdollisista muutoksista, poisjäänneistä, yrityksen omistuksen vaihtuessa jne. näistä
on hyvä ilmoittaa hyvissä ajoin ennen uuden kauden alkua, käytännössä syyskuun aikana

vuosittain.

Jos olet ”Peukku” Etukortin yritysmyyjä, tulosta itsellesi kaksi hinnastoa, sekä oman
paikkakuntasi yrityslista,se kiinnostaa asiakasta eniten. Kiinnitä ”Peukku” hinnastot

näkyville paikoille niin, että toinen niistä näkyy ulos. 

Kortti yksilöidään ennen luovutusta Permanet/sprii tussilla taustapuolelle.
Tiedoksi, kortti yli 18v. opiskelijalle, sekä erityistä tukea tarvitsevalle on 20€.

Muistuta kortin ostajaa, kortti on henkilököhtainen, oikeuttaa vain yhteen alennukseen
kerralla, esim. useampia ruoka-annoksia noudettaessa/ostettaessa perheeseen, saa

alenuksen kaikista annoksista esittämällä kaikkien perheenjäsenten kortit. 
Edellämainittu on hyvä muistaa myös etuja tarjoaman yrityksen.

Kaikkien mukana olevien yritysten olisi hyvä tietää mistä asiakas voi halutessaan kortin
ostaa, tutustukaa oman paikkakunnan yrityslistaan ”Peukku yritykset paikkakunnittain”
osiossa. jos paikkakunnallasi ei ole myyntipistettä, voit kehoittaa ottamaan yhteyttä



meihin, hoidamme asian vaikka kortin lähettämällä postissa.

”Peukku” on otettu vastaan innolla yrityksissä ja se on hyvä asia, ottaa ehkä vuoden
kaksi, kunnes lähiseudun ihmiset ymmärtävät mistä on kyse, jokainen omalta osaltaan

voi edistää tunnettavuutta lisäämällä  esim. yrityksen Facebook tai kotisivulle ”Peukku”
tarjouksen, sivuillamme on yritysten kuvakollaasit paikkakunnittain, kuvaa
napauttamalla asiakas pääsee teidän yrityksen facebook tai kotisivuille. 
Voitte halutessanne lisätä myös linkin omiltanne www.hyvinpyyhkii.com 

 ”Peukku” etukortti sivulle.

”Peukkua” kehitetäään käyttövarojen niin salliessa, pyrkimyksenä on saada mobiili-
versio, apuja otetaan mielellään vastaan jos osaaajia joukosta löytyy,heidän

yhteystiedot ovat myös tervettulleita.

Kortteja tulee olemaan liikkeellä reilu 1000kpl 2019 vuonna. Pääpaino markkinoinnissa
on ensi syksyn alku, loppuvuodesta varainkeruu urheiluseuroilla pyritään saamaan

”Peukulla” kunnolla käyntiin, yrityksiä mukana silloin n.600 jos työtä pystyn jatkamaan
täysipainoisesti asian eteenpäin viemistä.

Jos jotain epäselvää asiasta kuin asiasta on sitä hyvä kysyä, tyhmiä kysymyksiä ei ole.
Ota yhteyttä: Timppa: 0505117400 , timppa@hyvinpyyhkii.com

http://www.hyvinpyyhkii.com/

