YHTEENSÄ, EUR

TUIKKUTUKKU – KAIKKI MUKAAN

TUE MEITÄ – OSTA KAUNIITA, KORKEALAATUISIA KYNTTILÖITÄ

Winter
Sparkle

OSTA KRUUNUKYNTTILÖITÄ, ANTIIKKIKYNTTILÖITÄ JA TUOKSUKYNTTILÖITÄ
JA TUE SAMALLA KOULULUOKKAA, URHEILUJOUKKUETTA TAI YHDISTYSTÄ

TUOKSUKYNTTILÄT
BlackJasmine
Lily of
the valley berry
12 €/KPL

Green
Tea

LUOKKA/YHDISTYS/JOUKKUE:

”ANTIIKKI” T À 6 KPL/PAK.
PUN.
HARMAA
VALK.
12 €/PAK.

KAIKKI–MUKAAN–LUOKKARETKELLE-KYNTTILÄ

OSTAJAN OSOITE JA MATKAPUHELINNUMERO:

KOKONAISMÄÄRÄ JA SUMMA, EUR:

Mikä voisi olla tärkeämpää kuin tuntea kuuluvansa luokkaan tai joukkueeseen? Kun kaikki tekevät
töitä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi ja kaikilla on sama tavoite, yhteishenki kasvaa ja vahvistuu! Kun lapset ja nuoret myyvät kynttilöitämme, autamme heitä keräämään rahaa unelmaprojektiaan varten. Rahan kerääminen kynttilöitä myymällä mahdollistaa myös sen, että kaikki voivat
osallistua matkalle, leirille tai yhteisen tavoitteen toteuttamiseen. Mikä voisi olla tärkeämpää?

Kiitos tuestasi!
”Olemme todella tyytyväisiä! Tämä on kolmas vuosi, kun myymme näitä hyvin kaupaksi käyviä
kynttilöitä. Luokka on saanut kasaan 70 000:-!!!” KOULULUOKKA, VL 6
”Helposti kaupaksi käyviä tuotteita hyvään hintaan, minkä ansiosta monet voivat ostaa ainakin
yhden paketin kynttilöitä. Lisäksi se, että myynnistä puolet saadaan takaisin, on todella hyvä ja
helppo perustelu lasten vanhemmille.” JALKAPALLOJOUKKUE, POJAT 13
”Luokkamme sai kokoon 1 000 euroa. Oppilaista se oli oikein hauskaa. He laskivat, kuinka paljon
trampoliinipuistoon pääsemistä varten tarvittaisiin! Kynttilät tuoksuvat ihanilta ja ovat tosi kauniita
ja käyvät helposti kaupaksi!” KOULULUOKKA, VL 3
”Tosi hyviä tuotteita, antiikkikynttilät ovat lumoavia ja paloaika on huippupitkä. Asiakkaat ja myyjät
olivat tyytyväisiä! Ihan parasta!” LUKIOLUOKKA
”Erittäin helposti kaupaksi käyviä ja tuo jättimäisen ylijäämän joukkueen kassaan! Nyt voimme matkustaa turnauksiin ja muille retkille koko kauden ajan.” JÄÄKIEKKOJOUKKUE, POJAT 09
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MYYJÄN NIMI:

TILAUSLISTA

YHDISTYS/LUOKKA:

”KLASSINEN” À
8 KPL/PAK.
12 €/PAK.

NIMENI ON:

Puh 02 512 2160 // info@tuikkutukku.fi // tuikkutukku.fi

TUIKKUTUKKU.FI

Klassiset kruunukynttilät ovat 100-prosenttisesti steariinia ja
Joutsenmerkittyjä. Pakkaus sisältää 8 kpl valkoisia kruunukynttilöitä.

Ylellisissä tuoksukynttilöissä on saatavilla viisi tasapainoista,
tarkasti valittua tuoksua: Lily of the valley – pirteä kielo, Jasmine – kesäinen & kukkiva jasmiini, Blackberry – hienovarainen kypsä karhunvatukka, Green Tea – raikas ja kevyt vihreä
tee ja Winter Sparkle – klassinen joulun.
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Kruunukynttilöiden tuotetiedot:
– 8 kynttilää/pakkaus
– pituus 20 cm
– paloaika noin 7 tuntia
– valmistettu 100-prosenttisesti steariinista
– Joutsenmerkitty tuote

BEL

Kaikki Tuikkutukun kynttilätuotteet ovat parasta
laatua ja sertifioitu tiukimpien eurooppalaisten
RAL-kriteerien mukaisesti (Institute for quality
assurance and certificates). Kynttilät palavat
suurella kirkkaalla liekillä eivätkä valuta
tai savuta.

TUOKSUKYNTTILÄT

LA

Tuet koululuokkaa, urheilujoukkuetta tai yhdistystä, kun ostat
näitä kynttilöitä. Myyvä ryhmä saa aina pitää peräti 50 % myyntisummastaan. Se on markkinoiden paras myyntituotto.

KRUUNUKYNTTILÄ ”KLASSINEN”

NOR
DI

KUN OSTAT NÄITÄ KYNTTILÖITÄ,
TUET YHDISTYSTOIMINTAA TAI
KOULULUOKKAA

Tuoksukynttilöiden tuotetiedot:
– 8 cm korkea lasi kauniissa pakkauksessa
– paloaika noin 33 tuntia
– myydään kappaleittain
– allergiatestattu ja merkitty CLP-asetuksen mukaisesti
– valmistettu soijavahasta (Winter sparkle -tuoksu) tai
RAL-sertifioiduta parafiinista ja kasvivahasta (muut tuoksut)
– eivät sisällä eläinperäisiä ainesosia

KRUUNUKYNTTILÄ ”ANTIIKKI”
Kauniit antiikkikynttilät ovat käsin valettuja. Pakkaus sisältää
kuusi perinteistä antiikkikynttilää. Saatavilla olevat värit ovat
valkoinen, punainen ja harmaa.
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Antiikkikynttilöiden tuotetiedot:
– 6 kynttilää/pakkaus
– pituus 35 cm
– paloaika noin 9,5 tuntia
– eivät sisällä eläinperäisiä ainesosia
– valmistettu 100-prosenttisesti RAL-sertifioidusta parafiinista

€/K

PERINTEISIÄ
KRUUNUKYNTTILÖITÄ

PERINTEISIÄ
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PERINTEISIÄ
KRUUNUKYNTTILÖITÄ

Kruunukynttilät ovat käsintehtyjä,
ja niiden oikeanlainen sydänlanka
varmistaa sen, että kynttilä palaa
kirkkaalla ja kauniilla liekillä eikä
valuta tai savuta.

Kruunukynttilät ovat käsintehtyjä,
ja niiden oikeanlainen sydänlanka
varmistaa sen, että kynttilä palaa
kirkkaalla ja kauniilla liekillä eikä
valuta tai savuta.

Kruunukynttilät ovat käsintehtyjä,
ja niiden oikeanlainen sydänlanka
varmistaa sen, että kynttilä palaa
kirkkaalla ja kauniilla liekillä eikä
valuta tai savuta.

6 KPL KRUUNUKYNTTILÖITÄ
PITUUS 35 CM
PALOAIKA N. 9,5 TUNTIA
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TUIKKUTUKKU – KAIKKI MUKAAN

TUE MEITÄ – OSTA KAUNIITA, KORKEALAATUISIA KYNTTILÖITÄ

Winter
Sparkle

OSTA KRUUNUKYNTTILÖITÄ, ANTIIKKIKYNTTILÖITÄ JA TUOKSUKYNTTILÖITÄ
JA TUE SAMALLA KOULULUOKKAA, URHEILUJOUKKUETTA TAI YHDISTYSTÄ
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BlackJasmine
Lily of
the valley berry
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Green
Tea

LUOKKA/YHDISTYS/JOUKKUE:

”ANTIIKKI” T À 6 KPL/PAK.
PUN.
HARMAA
VALK.
12 €/PAK.

KAIKKI–MUKAAN–LUOKKARETKELLE-KYNTTILÄ

OSTAJAN OSOITE JA MATKAPUHELINNUMERO:

KOKONAISMÄÄRÄ JA SUMMA, EUR:

Mikä voisi olla tärkeämpää kuin tuntea kuuluvansa luokkaan tai joukkueeseen? Kun kaikki tekevät
töitä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi ja kaikilla on sama tavoite, yhteishenki kasvaa ja vahvistuu! Kun lapset ja nuoret myyvät kynttilöitämme, autamme heitä keräämään rahaa unelmaprojektiaan varten. Rahan kerääminen kynttilöitä myymällä mahdollistaa myös sen, että kaikki voivat
osallistua matkalle, leirille tai yhteisen tavoitteen toteuttamiseen. Mikä voisi olla tärkeämpää?

Kiitos tuestasi!
”Olemme todella tyytyväisiä! Tämä on kolmas vuosi, kun myymme näitä hyvin kaupaksi käyviä
kynttilöitä. Luokka on saanut kasaan 70 000:-!!!” KOULULUOKKA, VL 6
”Helposti kaupaksi käyviä tuotteita hyvään hintaan, minkä ansiosta monet voivat ostaa ainakin
yhden paketin kynttilöitä. Lisäksi se, että myynnistä puolet saadaan takaisin, on todella hyvä ja
helppo perustelu lasten vanhemmille.” JALKAPALLOJOUKKUE, POJAT 13
”Luokkamme sai kokoon 1 000 euroa. Oppilaista se oli oikein hauskaa. He laskivat, kuinka paljon
trampoliinipuistoon pääsemistä varten tarvittaisiin! Kynttilät tuoksuvat ihanilta ja ovat tosi kauniita
ja käyvät helposti kaupaksi!” KOULULUOKKA, VL 3
”Tosi hyviä tuotteita, antiikkikynttilät ovat lumoavia ja paloaika on huippupitkä. Asiakkaat ja myyjät
olivat tyytyväisiä! Ihan parasta!” LUKIOLUOKKA
”Erittäin helposti kaupaksi käyviä ja tuo jättimäisen ylijäämän joukkueen kassaan! Nyt voimme matkustaa turnauksiin ja muille retkille koko kauden ajan.” JÄÄKIEKKOJOUKKUE, POJAT 09
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