
SporttiTatska on laadukas, kestävä ja myrkytön siirtotatuointi. Se on 
helppo kiinnittää missä vain – tarvitset vain vettä. SporttiTatska pysyy 
iholla paikasta riippuen muutamasta päivästä jopa pariin viikkoon ja 
halutessa sen saa helposti pois.

SporttiTatska -siirtotatuoinnit sopivat kaikille; lapsille ja aikuisille, lahjaksi kummi- 
tai lastenlapsille, lastenkutsuihin, yhteisiin tapahtumiin, nuorten ja aikuisten 
hauskanpitoon! Yksikköhinta on edullinen ja tuote kertakäyttöinen, joten sitä 
on helppo myydä vaikka useampia kerralla. Myynti voi tapahtua esimerkiksi 
myyjäisissä, tapahtumien ja turnausten yhteydessä, ovelta ovelle, työpaikoilla, 
naapurustossa ja ystäväpiirissä. Myyjinä voivat toimia sekä aikuiset että lapset.

MYYNTIPAKETIT
Katso alta neljä myyntipakettiamme sekä niiden tuottoesimerkkilaskelmat. 
Tuotto on laskettu 3,00 €:n suositusmyyntihinnalla. Hinnat sis. alv. 24%.

S = 300 kpl  M = 500 kpl  L = 1 000 kpl  XL = 1 500 kpl

ostohinta (2,00 €/kpl) 600 € ostohinta (1,85 €/kpl) 925 € ostohinta (1,65 €/kpl) 1.650 € ostohinta (1,50 €/kpl) 2.250 €
myyntihinta 900 € myyntihinta 1.500 € myyntihinta 3.000 € myyntihinta 4.500 €
-------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- 
voitto yht. 300 € voitto yht. 575 € voitto yht. 1.350 € voitto yht. 2 250 €

ESIMERKKI:  ESIMERKKI:  ESIMERKKI:  ESIMERKKI:
-------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------- --------------------------------------
10 myyjää      >  30 kpl / myyjä 10 myyjää      >  50 kpl / myyjä 10 myyjää      >  100 kpl / myyjä 10 myyjää      >  150 kpl / myyjä
15 myyjää      >  20 kpl / myyjä 15 myyjää      >  33 kpl / myyjä 15 myyjää      >  66 kpl / myyjä 15 myyjää      >  100 kpl / myyjä
20 myyjää      >  15 kpl / myyjä 20 myyjää      >  25 kpl / myyjä 20 myyjää      >  50 kpl / myyjä 20 myyjää      >  75 kpl / myyjä
30 myyjää      >  10 kpl / myyjä 30 myyjää      >  17 kpl / myyjä 30 myyjää      >  34 kpl / myyjä 30 myyjää      >  50 kpl / myyjä

Katso tuotteet 
ja tee tilaus osoitteessa 
www.sporttitatska.fi

VarainkeruuTatskat

100%
KATE!

30 pv 

maksu-

aikaa!

TURVALLISTA JA 
TUOTTOISAA VARAINKERUUTA

w hyvä tuotto, jopa 100 % kate!

w pieni ja kevyt tuote – ei säilytys- tai 
 säilyvyysongelmia

w edullinen kappalehinta – helppo myydä

w siirtotatuointi sopii kaikille – laaja kohderyhmä myynnille

w turvallinen tuote ja luotettava kotimainen palveluntarjoaja

w 30 pv maksuaika - ei tarvita alkupääomaa eikä sido varoja

w helppo myynnin organisointi – saatte esitteitä, myynti-
 pusseja ja myyntilomakkeet meiltä.

w 30 päivän palautusoikeus myymättömille pakkauksille.
 Veloitamme palautuksessa 0,15 € lisää/myyty tuote.


