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A-MAINOSTELINEET
Lisää näkyvyyttä ja myyntiä!

Perinteinen mainosteline eli ns. “katuseisoja” on erinomainen ratkaisu mainosinfotarpeisiin. 
Kun tarve on still-viestintä, esim. pysyvä hinnasto, on mainosteline erinomainen ja 
varma ratkaisu. Helppo asentaa ja siirrellä. Ja nyt huipputuotteet erikoishintaan!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

KATSO MALLIT JA KOOT VERKKOKAUPASTAMME TAI PYYDÄ TARJOUS!

Sisältää 
myös 

julisteet!
Sisältää 

myös 
julisteet!

LOGOPALJON
ERI VÄREJÄ!



VALOSEINÄT

+358 44 0122 296
info@cimacuu.�   |   www.cimacuu.�

Upeaa näyttävyyttä tapahtumiin!
Yksi- tai kaksipuoliset seisovat valoseinät, jossa on vaihdettava tekstiilivuota ja näkymätön kehys!
Valoseinät voi laittaa seisomaan lattialle itsenäisesti. Valoseinän kehys on suoraan katsottaessa 

melkein näkymätöntä. Kehys on alumiinia, valaistuksena LED-valot. Grafiikka painetaan erityiselle 
tekstiilikankaalle. Kankaan reunoihin ommellun silikoninauhan avulla on grafiikan vaihtaminen 

helppoa. Isokokoisia valoseiniä voi käyttää myös tilanjakajana tai rakentaa niistä seinät messuo-
sastolle. Kysy tarjousta halutulle koolle. Ja nyt huipputuote erikoishintaan!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPEA VALOSEINÄ HERÄTTÄÄ HUOMIOTA!
Seinän koko yhdestä kankaasta korkeus max. 250 cm, pituus jopa 700 cm

HEHKUU UPEASTI MYÖS PIMEÄSSÄ!

TUKEVA VALOSEINÄ SEISOO OMILLA JALOILLAAN TAI SE
VOIDAAN KIINNITTÄÄ ESIM. RUUVEILLA SEINÄÄN

KATSO VERKKOKAUPASTAMME TAI PYYDÄ TARJOUS!



VALOTAULUT
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Näyteikkunaan, myymälään, kassalle
Yksipuolinen erittäin ohut (15 mm) ja erittäin kirkas Slim-valotaulu. 

Julistesuojan magneettikiinnityksen ansiosta on grafiikan vaihtaminen erittäin helppoa.
Innovatiivisen teknologian ansiosta on valolaatikon etupinta erityisen kirkkaasti valaistu. 

Verrattuna tavanomaisiin valokaappeihin on Slim valotaulu noin 50% kirkkaampi.
Slim valolaatikon värilämpötila on 6500K (taivaanvalkoinen - paras värintoisto). Eron huomaat!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

KYSY TARJOUS TAI KATSO
VERKKOKAUPASTAMME!

Vakiokoot:
A1 (594 x 841 mm)
B2 (500 x 700 mm)

B1 (700 x 1000 mm)

Kysy myös
muita kokoja!

Meiltä saat valotaulut
avaimet käteen:

Julisteen suunnittelu 
ja painotyö ja valotaulun 

asennus paikoilleen!

Useita eri
kokoja!

• tuotehinnasto  
 kassalle
• päivän tarjous
• infotaulu
• jne...

Loistava
huomionherättäjä

näyteikkunaan!



YRITYSPAIDAT
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Henkilönkunnalle näyttävät paidat
Meiltä saat nyt naisten ja miesten upeat ja laadukkaat Basic t-paidat. 

Näin saat henkilökunnallesi yhtenäiset työasut.
 Ja nyt nämä huippupaidat erikoishintaan!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Miesten koot Naisten koot

valkea punainen vaalean
sininen

sininen

tumma
sininen

vihreä harmaa musta

Miesten Basic T-paita painatuksella 5 kpl

Miesten T-paidat Basic
Meiltä saat miesten t-paitoja monissa eri perusväreissä ja monessa koossa. Näin 

saat henkilökunnallesi yhtenäiset asut.

    Fruit of the Loom
    pyöreä pääntie

    digisuorapaino: painatusalue rinta- ja selkäpuolella (max. l x k 35 x 45 cm)
    koot S-5XL (ilmoita haluamasi koot ja määrät tilauksen yhteydessä (esim. S 1 kpl, 

XL 1 kpl...)
    8 värivaihtoehtoa (ilmoita haluamasi paidan väri tilauksen yhteydessä, kaikki 

tilauksen paidat samaa väriä)
    materiaali 100 % puuvilla (*meleerattu harmaa 97 % puuvilla, 3 % polyesteri), 

grammapaino: 160-165 g; ** 4XL ja 5XL saatavana ainoastaan valkoisena, musta-
na, laivastonsinisenä ja meleerattuna harmaana

    lähetä paitaan tuleva painatus ohjeineen > TÄSTÄ
    HUOM! Lähetämme aina vedoksen ennen painatusta!

• Fruit of the Loom
• pyöreä pääntie
• digisuorapaino 
 4-värinen kuva eteen ja taakse
• miesten koot S-5XL, naisten koot XS-XXL

KYSY TARJOUS TAI KATSO
VERKKOKAUPASTAMME!



Miesten Basic T-paita painatuksella 5 kpl

Miesten T-paidat Basic
Meiltä saat miesten t-paitoja monissa eri perusväreissä ja monessa koossa. Näin 

saat henkilökunnallesi yhtenäiset asut.

    Fruit of the Loom
    pyöreä pääntie

    digisuorapaino: painatusalue rinta- ja selkäpuolella (max. l x k 35 x 45 cm)
    koot S-5XL (ilmoita haluamasi koot ja määrät tilauksen yhteydessä (esim. S 1 kpl, 

XL 1 kpl...)
    8 värivaihtoehtoa (ilmoita haluamasi paidan väri tilauksen yhteydessä, kaikki 

tilauksen paidat samaa väriä)
    materiaali 100 % puuvilla (*meleerattu harmaa 97 % puuvilla, 3 % polyesteri), 

grammapaino: 160-165 g; ** 4XL ja 5XL saatavana ainoastaan valkoisena, musta-
na, laivastonsinisenä ja meleerattuna harmaana

    lähetä paitaan tuleva painatus ohjeineen > TÄSTÄ
    HUOM! Lähetämme aina vedoksen ennen painatusta!

MIESTEN COLLEGETAKIT
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Henkilönkunnalle näyttävät takit
Meiltä saat nyt miesten upeat ja laadukkaat collegetakit. 

Näin saat henkilökunnallesi yhtenäiset työasut.
 Ja nyt nämä huipputakit erikoishintaan!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Miesten collegetakit Fruit of the Loom

Sporttiset, kestävät, vetoketjulliset ja 
hupulliset Fruit of the Loom -collegetakit 
sopivat työvaatteiksi ja vapaa-aikaan.

• Fruit of the Loom
• resorit hihoissa ja helmassa
• nyöri takkiin sopivassa perusvärissä
• kaksinkertainen huppu
• piilovetoketju
• digitaalinen siirtopainatus tai brodeeraus: 
 1 painokuva; monta yksittäistä viimeistely-
 aluetta etu- ja selkäpuolella sekä hihoissa
• koot S–2XL
• 5 eri perusväriä
• vähimmäistilaus 5 kpl

Miesten koot

punainen viinin-
punainen

sininen

tumma
sininen

harmaa musta

Tuotetiedot: 
materiaali 70 % kampapuuvilla, 
30 % polyesteri, grammapaino n. 280 g/m² 
(valkoinen ja meleerattu harmaa n. 260 g/m²)

KYSY 
TARJOUS 

TAI  KATSO
VERKKO-

KAUPASTAMME!



NAISTEN COLLEGETAKIT
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Henkilönkunnalle näyttävät takit
Meiltä saat nyt naisten upeat ja laadukkaat collegetakit. 

Näin saat henkilökunnallesi yhtenäiset työasut.
 Ja nyt nämä huipputakit erikoishintaan!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Naisten koot

Naisten collegetakit Promodoro

Collegetakit eivät ole vain erittäin mukavan 
tuntuisia päällä, ne antavat myös sporttisen 
ja rennon vaikutelman.

harmaa musta

Tuotetiedot: 
materiaali 80 % kammattu puuvilla, 
20 % polyesteri, n. 320 g/m²

KYSY 
TARJOUS 

TAI  KATSO
VERKKO-

KAUPASTAMME!

• elastaaniresorit hihoissa ja helmassa
• kengurutasku
• kaksinkertainen huppu
• metallivetoketju
• digitaalinen siirtopainatus tai brodeeraus: 
 1 painokuva; monta yksittäistä viimeistely-
 aluetta etu- ja selkäpuolella 
 sekä hihoissa
• koot XS–2XL
• musta tai maleerattu harmaa
• vähimmäistilaus 5 kpl



PAVILJONGIT
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Messuille! Torille! Asiakastilaisuuksiin!

SUOMEN LOGO OY

Katoksen koko: 3 x 3 m, alikulkukorkeus: 2,02 m, katonharjan korkeus: 3,40 m, kokonaispaino: n. 
25 kg, vaihtobanneri: 500 g PVC-pressu, koko: 298 x 32 cm, 4/0-väripainatus. Katon väri keltainen, 

valkoinen tai punainen. 4 vaihtobanneria teltan yläliepeeseen (tarrakiinnitys)
Saatavissa myös sivuseinillä ja tukipainoilla. Nopea ja helppo pystytys!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rungon materiaali: alumiini, tukijalkojen halkaisija: n. 40 mm, 
tukijalat voidaan varmistaa telttakiiloilla,nurkkien teleskooppitangot 

6-kulmaisia, katto polyesteriä, 500 D, vedenpitävä, tulen- ja 
UV-kestävä, M1-sertifioitu, katoksen mukana kuljetuslaukku, 
4 telttakiilaa ja 4 kiinnitysnyöriä (kunkin nyörin pituus 4 m.

KYSY TARJOUS TAI KATSO
VERKKOKAUPASTAMME!



YRITYSESITTEET
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Upea ja toimiva mediaväline
Yritysesite kertoo yrityksestäsi paljon! 

Näyttävä suunnittelu, upeat painovärit, hieno painopaperi ja ennenkaikkea yrityksesi hyvät tuotteet 
ja palvelut ovat yhdessä sellainen combo, ettei paremmasta väliä! 

Esite on helppo jakaa yrityksen tiloista, kassalta, esitetelineestä, tuotehyllyn vierestä tai antaa 
messuvieraalle käteen tai jakaa vaikka jokaiseen kotiin! Tehoaa ja lumoaa takuulla!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

KYSY TARJOUS TAI KATSO VERKKOKAUPASTAMME!

Esitteen luonnostelu ja tilaus
helposti esitekaupan kautta!

Esite jaettuna 
jokaiseen kotiin?
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KATSO KAIKKI TUOTTET JA TILAA HELPOSTI NETISTÄ!

MAINOS
TUOTTEET

Verkko                  kauppa

• Yritysilme
• Logo, liikemerkki, tunnukset
• Lehti-ilmoitukset, esitteet
• Graafinen ohjeisto
• Mainonnan modifiointi
• Aineistopankki

• ID- ja käyntikortit, ajanvarauskortit
• Yritysesitteet, tuotekuvastot
• Julisteet, tarrat, teippaukset
• Messutuotteet, promotuotteet
• Pakkaukset, tuotetarrat
• Publish Online-esitteet

• Internet-sivut
• Verkkokaupparatkaisut
• Facebook, Instagram, Youtube
• Google- ja FB-markkinointi
• Tukimateriaalit
• Koulutus

• Markkinoinnin suunnittelu
• Testaus, analyysit
• Konsultointi
• Koulutus
• Mediapalvelut
• Tukimateriaalit

KLIK!

https://www.cimacuu.fi/verkkokauppa/

