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NÄKÖINEN VANERITUOTEPERHE.
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”Savun tuoksu hiipi nenään vahvana, kun nuotion ensimmäiset 
liekit saivat puukalikat paukkumaan nuotiossa. Poskia pisteli ja 

punoitti, ympärillä jäätynyt rantaviiva ja rauha. Repusta rapiste-
lin esiin eväsleivät, kun viereen pyrähti pieni lintu. Kuukkeli 

katsoi uteliaana, heilutti pyrstöään ja hypähteli. Leivänmurun 
saatuaan se lehahti taas lentoon järvenselälle, kohti pian 

tuikkimaan alkavaa tähtitaivasta. Silloin ymmärsin, että juuri 
tässä hetkessä se on: vapaus!”

Uniikit ja ekologiset lisämyyntituotteemme syntyvät 
tahdosta tehdä sitä, mikä meitä sytyttää – niille, jotka 
tekevät omaa työtään palosta brändiään kohtaan. 
Meitä inspiroivat suomalainen luonto, tarinat, 
tunturit, metsät ja tähtitaivaat. Saammeko pyrähtää 
Kuukkelin kanssa paikalle inspiroitumaan yhdessä 
myös sinun brändistäsi?

Toteutamme yrityksille koivuvanerista valmistettuja 
tuoteperheitä. Tuotteet voivat olla esimerkiksi koruja, 
avaimenperiä, pinssejä tai magneetteja – tai jotain 
aivan muuta! Voit hyödyntää tuotteita yritystoimin-
nassasi lisämyyntinä. Oma vanerituotebrändi sopii 
erinomaisesti esimerkiksi matkailu-, elämys-, 
kauneus- ja hyvinvointiyrityksille ja sisustusliikkeille.
 
Teemme tuotteita myös taiteilijoille heidän omista 
kuvituksistaan. Jos haluaisit kuvituksistasi vaikkapa 
korvakorut, ota meihin yhteyttä niin mietitään 
sinulle sopiva paketti!

MIKÄ ON KUUKKELI?

Kaksi (2) kuvitusta suunniteltuna ja viimeisteltynä 
toiveittesi mukaan, joista voidaan teettää mm.
 Roikkuvia korvakoruja
 Nappikorvakoruja
 Jääkaappimagneetteja
 Avaimenperiä
 Kaulakoruja
 Pinssejä
Noin 80 tuotetta
Asiantuntijuutemme tuotesuunnittelussa
Korujen ja pinssien taustakartongin sekä
sen suunnittelun
Suositushinnat myynnin tueksi
Tuotteiden valmistelun painoon ja laserleikattavaksi
Tuotteiden muut osat (korvakorukoukut, 
pinssipohjat yms.)
Tuotteiden kokoaminen

PAKETTIIN SISÄLTYY:

Saat tuotteesi myyntivalmiina!
Tuotantoaika n. 3 viikkoa.



Peruspaketti (80 tuotetta) 750 € + alv
Lisätilaus (sama levy) 600 € + alv
Lisätilaus (muutoksia levyssä tai kuvituksissa) 750 € + alv

Puolikas paketti (40 tuotetta) 550 € + alv
Lisätilaus (sama levy) 450 € + alv
Lisätilaus (muutoksia levyssä tai kuvituksissa) 550 € + alv

80 tuotteen tuotto liikkuu 1 500 - 2 400 € välillä.

Ympäristöystävällisyys on meille erityisen tärkeä arvo, ja se 
näkyy myös käyttämissämme materiaaleissa. Tuotteet valmis-
tetaan kotimaisesta FSC- ja PEFC-sertifioidusta koivuvaneris-
ta, joka on kestävää ja kevyttä. Käytämme tuotteissamme 
ainoastaan AB-pintalaatuista vaneria, jossa ei ole halkeamia, 
epämuodostumia tai tahroja.

Korunosat ovat hopeoituja, eivätkä sisällä nikkeliä. Kaulakoru-
jen nyöri on puuvillaa. Tuotteiden taustapahvit ovat kierrätys-
kartonkia, käytämme pakkausmateriaalit uudelleen postituk-
sessa ja huolehdimme syntyneen jätteen oikeanlaisesta 
kierrätyksestä.

Voit maksaa yhdessä tai kahdessa erässä. Kahdessa erässä 
maksaessasi lähetämme 50 % laskun kun aloitamme 
tuotesuunnittelun, ja toisen 50 % laskun kun tuotteet ovat 
saapuneet sinulle. Jos maksat kahdessa osassa, lisäämme 
laskutuslisän 4,90 €. Veloitamme postimaksun 8,90 €.

Voit myydä tuotteita omissa kanavissasi. Voimme myös 
laittaa tuotteesi myyntiin kuluttajille suunnattuun verkko-
kauppaan (www.ideabutiikki.fi), jos koemme tuotteiden 
sopivan valikoimaan. Tuotteesi myynnistä Ideabutiikin 
verkkokaupassa otamme 35 % provision. Provisiota vastaan 
kuvaamme tuotteet, mainostamme niitä somessamme, 
hoidamme postituksen ja maksamme paketointi- sekä 
postikulut. Lisäksi teemme erillisen esittelysivun sinusta ja 
brändistäsi Ideabutiikin verkkosivuille. Voit myös linkittää 
tuotekokoelmasi suoraan verkkosivuillesi asiakkaitasi 
varten.

HINNASTO

ARVOT & MATERIAALIT

MAKSAMINEN

MYYNTIKANAVAT

KIINNOSTUITKO?

“

Palvelu ja neuvonta oli nopeaa sekä selkeää. 
Tuotteiden painatusjälki sekä leikkaus oli 

uskomattoman laadukasta sekä tasalaatuista. 
Tuotteet oli tehty myyntivalmiiksi asti ja 

lopullinen tuote oli laadukkaan ja viimeistellyn 
näköinen.

Taide ja Käsityö, Tanja Kähkönen 

“ “
Kaikki sujui ripeästi ja hyvällä 

ammattitaidolla. Laatu koruissa on 
todella hyvää ja saanut paljon kehuja 

myös asiakkailtani. Suosittelen!

Elisa Parto

Aivan loistava palvelu 
vanerituotteiden teossa. 
Tykkään ja suosittelen 
ehdottomasti. Kiitos!

Rituqoart, Irina Hara

“ “
“

Vastaamme mielellämme sinua askarruttaviin kysymyksiin 
sähköpostitse info@kuuk.fi tai puhelimitse 040 1970756.
Avaamme verkkokauppamme toukokuussa: www.kuuk.fiKerromme mielellämme lisää!


