Maakuntatunnuksia saa vaivattomasti myös TMK:n kautta
Suomalaiset Suurmarkkinat ovat kuin isot
maakuntapäivät, erona on vain se, että siellä
on yhtä aikaa kaikkien Suomen 19 eri maakunnan erikoistuotteet ja edustajat yhtäaikaisesti
paikalla muodostaen kiinnostavan ja ainutlaatuisen kokonaisuuden. Tämä on omiaan samalla lisäämään ihmisten tietoutta maamme
eri maakunnista ja niiden vahvuuksista.

5) kauppiaskyltit: Laminoitu kyltti, jossa näkyvästi Yrityksen nimi, kotimaakunta ja puhelinnumero sekä nettisivujen tai sähköpostin osoite.
Hinta A3 kyltti 10 euroa / kpl ja A4 kyltti 7 euroa / kpl.

Kaikilta Suomalaisille Suurmarkkinoille osallistuvilta kauppiailta edellytetään näkyvästi esillä
olevaa Suomen lippua sekä oman maakuntansa maakuntatunnuksia. Kukin yrittäjä voi
hankkia liput tai maakuntatunnukset haluamallaan tavalla.

Postimaksu on 5 euroa / lähetys.

Helpottaakseen kauppiaiden työtä TMK tarjoaa
seuraavia tuotteita:
1) Maakuntatunnukset kaikista eri maakunnista valkoisella pohjalla ja kahdella kiinnitysnarulla. Sopii hyvin ripustettavaksi vaikka seinälle tai etutiskiin.
Ohessa liitteenä kaikki maakuntatunnukset ja
kartta josta selviävät maakuntien rajat
Lipun koko noin 80x50 cm (vaakunan koko
vaihtelee maakunnittain).
Hinta 10 euroa / kpl.
2) Yleislippusiima 8 metriä. Lippusiimassa
vuorotellen Suomen lippu ja eri maakuntien
maakuntatunnukset.
Hinta 20 euroa / kpl.
3) Suomi-lippusiima 8 metriä. Pelkästään
pieniä Suomen lippuja upeana lippusiimana.
Hinta 20 euroa / kpl.
4) Suomen lippu varrella.
27x19,5cm ja varsi 40 cm.
Hinta 5 euroa / kpl.

Lipun

TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy

Kaikki hinnat sisältävät alv 24 %.

6) tuotteet tuotteiden hyvään esillepanoon.
TMK pyrkii aina etsimään asiakkaan kannalta
järkevimmän ja toimivimman ratkaisun oli kysymys sitten myyntiautosta, myyntivaunusta,
myyntikatosvaunusta, pikateltasta, varjosta,
myyntipöydistä, tarjoilupöydistä, pystypöydistä
jne… Yli 1800 erilaista tuotetta suoraan TMK:n
varastosta valmiina palveluksessanne! Kysy lisää www.teltat.fi palvelun ammattilaisiltamme.
Rune 010 526 0422, Timo 010 526 0423, Mari
010 526 0424
Suosittelemme etukäteistilauksia vaikka kaikkia maakuntatunnuksia onkin saatavilla myös
suoraan paikanpäältä Suomalaisilla Suurmarkkinoilla.
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