
Lakumyynti on helppo ja hauska tapa ansaita rahaa. Lakuja on helppoa 
myydä, koska ne maistuvat niin aikuisille kuin lapsillekin.

Jos haluatte keskittyä vain yhden tuotteen myyntiin, on 
metrilakukampanja hyvä vaihtoehto. Voitte tilata 150, 300, 500, 1000 

pussia, tai mikä tahansa haluamanne määrä.

Kaikki pussimme sisältävät uunituoretta Porvoon Lakritsin metrilakua. 
Saatte metrilakut valmiiksi pussitettuna 10 kpl:n tai 22 kpl pusseihin. 

ILMAINEN JA NOPEA TOIMITUS

TUOTTO MYYNNISTÄ 40 %
 

Toimitusaika noin 1-9:n arkipäivää.

 Teidän ei tarvitse sijoittaa rahaa aloittaaksenne myynnin. 
 

Kaikki lakupussit myydään ensin ja maksatte tuotteet vasta, 
kun olette saaneet maksun asiakkailta.

 

SUORIIN TILAUKSIIN MAKSUAIKAA 30 VRK

 
 

Jos vihreä valo syttyy varainhankinnalle, voitte aloittaa koska tahansa!
 

METRILAKUT

Kiitos infopaketin tilauksesta!

UUNITUOREET

VARAINHANKINTAAN!

Tarjoamamme tuotto on varainhankinnan suurimpia
Saatte metrilakumyynnistä 40 %:n tuoton, eli 4-8 €/myyty tuote.

 
Kaikki sanovat kyllä Herkkutukun herkuille! Myynti on mukavaa, kun 

asiakkaat haluavat ostaa. Metrilakut ovat myydyimpiä tuotteitamme, eikä
ihme sillä ovathan ne todella herkullisia.

HELPPOA MYYDÄ

Miksi tuhannet koululuokat ja 
urheiluseurat ovat valinneet meidät?



10 €

10 €

10 €

Metrilaku Originalmix 
10 kpl/ps

20 €Metrilaku Jättimix
22 kpl/ps
22 lakun jättipussi hedelmää ja salmiakkia! 
2 lakua kaupanpäälle. Makuina mm. omena, 
banaani, mansikka, noitaputki, kola,tuttifrutti,
hubba bubba, metsämansikka, toffee ja 
suklaa. 

Metrilaku Kirpeämix 
10 kpl/ps

Tuotto 4 €/ps

Aidot ja alkuperäiset 
Porvoon Lakritsin 

metrilakut

Musta metrilaku
10 kpl/ps

Herkkutukun klassikkopussi! Sisältää 
10 kpl perinteisiä ja suosituimpia 
metrilakujamme. Makuina mm. omena, 
banaani, mansikka, noitaputki ja kola. 

Kipakka Kirpeämix on ihana 
yhdistelmä kirpeää ja 
hedelmäisen makeita makuja 
sekä salmiakkia. Sisältää 10 kpl 
suosituimpia kirpeitä metrilakuja.

Suussa sulava klassikkoherkku 
sinulle, joka pidät mustasta lakusta. 

Tuotto 4 €/ps

Tuotto 4 €/ps

Pusseja on 4 erilaista, joista voitte valita 
kampanjaanne mieluisat herkut.

 
Esimerkiksi:

75 x Originalmix, 75 x Jättimix, 75 x Kirpeämix
ja 75 x Musta metrilaku = 300 pussia 

Tuotto 8 €/ps



Näin myynti toimii
1.VALITSE SOPIVA KAMPANJA

Pronssikampanja, tuotto 600 €

Sisältää 150 kpl valitsemianne metrilakupusseja
Kaupanpäälle 15 kpl irtokarkkipusseja
Maksuaikaa 30 vrk
Sopii ryhmille, joissa on esim. 10–15 myyjää

Sisältää 300 kpl valitsemianne metrilakupusseja
Kaupanpäälle 15 kpl irtokarkkipusseja
Ryhmänvetäjälle Mysteeriboxi
Maksuaikaa 30 vrk
Sopii ryhmille, joissa on esim. 15-30 myyjää

Sisältää 500 kpl valitsemianne metrilakupusseja
Kaupanpäälle 30 kpl irtokarkkipusseja
Ryhmänvetäjälle Mysteeriboxi
Maksuaikaa 30 vrk
Sopii ryhmille, joissa on esim. 30-50 myyjää

Sisältää 1000 kpl valitsemianne metrilakupusseja
Kaupanpäälle 60 kpl irtokarkkipusseja
Ryhmänvetäjälle Mysteeriboxi
Maksuaikaa 30 vrk
Sopii ryhmille, joissa on 50+ myyjää

2. TÄYTÄ TILAUSLOMAKE

Täytä tilauslomake osoitteessa herkkutukku.com/tilaa-tuotteita.
 

Ilmoita tilauksen yhteydessä haluamienne metrilakumakujen määrä.
Lomakkeella on vapaa tekstikenttä tätä varten. 

 
 
 
 

SIIRRY TILAAMAAN 
METRILAKUJA

3. TOIMITUS JA LASKUTUS

Toimitamme tilauksenne noin 1-9:n arkipäivän kuluttua.
 

Toimitus voidaan sopia myös myöhemmälle ajalle. Ilmoita toivottu 
toimitusajankohta tilauksen yhteydessä.

 
Toimituksen jälkeen lähetämme laskun sähköpostitse ryhmänvetäjälle.

 
LUE TOIMITUSEHDOT

 
 

Hopeakampanja, tuotto 1200 €

Kultakampanja, tuotto 2000 €

Timanttikampanja, tuotto 4000 €

https://herkkutukku.com/tilaa-tuotteita/
https://herkkutukku.com/tilaa-tuotteita/
https://herkkutukku.com/toimitusehdot/


Kun tilaatte.... Myyntibonukset

150 tuotetta 15 kpl irtokarkkipusseja

300 tuotetta 15 kpl irtokarkkipusseja
+ Mysteeriboksi

 500 tuotetta 30 kpl irtokarkkipusseja
+ Mysteeriboksi

1000 tuotetta 60 kpl irtokarkkipusseja
+ Mysteeriboksi

Palkinnot koko ryhmälle
Palkitsemme myös koko ryhmän, kun myynti on vähintään 150 tuotetta.

Jakakaa irtokarkkipussit ahkerien myyjien kesken tai myykää kioskissa, 
valinta on teidän! 

Kaupanpäälliset

Suosittu Herkkutukun 
Mysteeriboksi ryhmänvetäjälle
Varainhankinnan järjestäminen vaatii 
aina työtä. Siksi haluamme palkita 
ryhmänvetäjän halutulla ja 
herkuntäyteisellä Mysteeriboxilla.

Mysteeriboxi on sesongin mukaan 
vaihtuva ja se sisältää suolaisia sekä 
makeita herkkuja. Kuvassa esimerkki 
kevään 2022 Mysteeriboxista.

Edellyttää vähintään 300 tuotteen tilausta.

YKSI HYVÄ SYY LISÄÄ ALOITTAA!

Pussit sisältävät 250 g irtokarkkeja. 
Palkinnot koskevat sekä herkku- että lakumyyntejä.

Kaupanpäälliset ovat voimassa toistaiseksi. 

 
40 %:n tuoton lisäksi haluamme palkita ryhmäsi pienellä ekstralla....



Sitaatti asiakaskokemuksesta
"Kaikki meni erittäin hienosti meidän luokan lähes 
6000€ myynnin kanssa! Tämä oli meille tosi hyvä juttu 
ja saatiin hyvä tuotto myynnistä. Tuotteet kävi hyvin 
kaupaksi ja tilausten kirjaaminen oli helppoa."

– Sonja Kupari, Iin Haminan koulu

010-387 4870  |  info@herkkutukku.com

Heräsikö sinulla kysymyksiä?
 

Ota yhteyttä meihin! Palvelemme arkisin klo 9-16

Sitaatti asiakaskokemuksesta
”Varainhankinta on toiminut meidän seuralle tosi hyvin.
Meillä on joka vuosi seuran yhteinen kampanja 
Herkkutukun tuotteilla. Tuottoa on saatu myynnistä yli 
15.000 €”.

– Espoon Taitoluisteluklubi, 
Toiminnanjohtaja Henriikka Aihinen

Herkkutukku Varainhankinta  |  Liuskekuja 3, 90630 Oulu  | www.herkkutukku.com

Sitaatti asiakaspalautteesta
"Olemme Dream Team Starcats Tampereelta. 
Tavoitteenamme on päästä Pohjoismaiden välisiin 
kilpailuihin Göteborgiin joulukuussa 2022. Valitsimme 
Herkkutukun, koska tuotteet ovat helposti myytäviä, mm. 
kotimaisia makeisia ja lakritsia. Myytiin myös papereita, 
koska niitä tarvitaan jokaisessa kodissa. Myyntiä kertyi 
yhteensä 9616 €, josta saimme tuottoa 3370 €. 
Aikamoinen potti kisakassaan!"

– Starcats valmentaja, Heta Petäys

Tuotto
n. 15.000 €

Tuotto
n. 2400 €

Tuotto
n. 3300 €

Rahaa seuran toimintaan

Rahaa leirikouluun 

Rahaa kisamatkaan

Herkkutukun varainhankintapalvelu 
sopii monenlaisiin tarpeisiin

Olemme auttaneet tuhansia koululuokkia ja urheiluseuroja 
unelmien toteuttamisessa.


