
kioskissa 
turnauksissa 
kylätapahtumissa 
tai vaikkapa koulun discossa. 

Metrilakut ovat suosittuja herkkuja, joita tunnetusti sai ennen 
vain markkinoilta tai suurista tapahtumista. Nyt ryhmälläsi on 
mahdollisuus hyödyntää tapahtumassanne tätä kysyntää, ja 
ansaita rahaa metrilakumyynnillä.

Lakut maistuvat niin aikuisille kuin lapsillekin, ja ovat siksi 
erittäin helppo tapa ansaita rahaa esimerkiksi: 

TUOTTO 
MYYNNISTÄ

väh.

50%

Toimitusehdot

Tuotto myynnistä väh. 50 %
 Voitte itse päättää kuinka paljon haluatte voittoa myynnistä, sopiva

myyntihinta on noin 1,00 – 1,50 €/laku. 

 Toimitus on rahtivapaa, kun tilaatte 12 laatikkoa.

Alle 12 laatikon tilauksiin 20 €:n toimitusmaksu. 
Minimitilaus on 6 laatikkoa.

Toimitus saapuu noin 1-9:n arkipäivän sisällä tilauksesta tai sopimuksen 
mukaan myöhemmin.

 Teidän ei tarvitse sijoittaa rahaa aloittaaksenne myynnin. 
Saatte laskun sähköpostitse, kun olemme lähettäneet tilauksenne.

Maksuaikaa 30 vrk

METRILAKUT

Kiitos infopaketin tilauksesta!

UUNITUOREET

KIOSKIIN JA 
TAPAHTUMIIN

TUOTTO
MYYNNISTÄ
VÄHINTÄÄN

 50 %



Aidot ja uunituoreet
Porvoon Lakritsin 

metrilakut
 
 

Lakulaatikot on pakattu 120 kpl /maku. 
Avatkaa näyttävät ja myyntiä helpottavat lakulaatikot, 

ja metrilakut ovat valmiita myytäväksi myyntipisteellänne!
 

 Pakkaamista varten saatte meiltä sopivan määrän pakkauspusseja 
veloituksetta (max. 1/3 lakujen määrästä). 

 
Hinta 60 € /laatikko

 
Lakulaatikon hinta on ryhmällesi 60 €. Jos myytte lakut esimerkiksi 

1,00 – 1,50 €/kpl, saatte voittoa 60 - 120 €/laatikko.
 

KIERRELAKUT

7100 appelsiini

7101 kirsikka

7102 kola

7103 minttu

7104 päärynä

7105 sitruuna

7106 tuttifrutti

7107 mansikka

7108 vadelma

7109 mustikka

7110 kerma-toffee

7111 polka

7112 banaani

KUORRUTETUT

7200 appelsiini

7201 banaani

7202 mansikka

7203 minttu

7204 omena

7205 suklaa

7206 sukulaku

7207 toffee

7208 kerma
-mansikka

KIRPEÄT

7300 kola

7301 mansikka

7302 omena

7303 vadelma

7304 meloni

7305 hubba bubba

7306 kolaremmi

7307 Mansikka-
remmi

SALMIAKIT

7400 noitapilli

7401 päärynä

7402 salmiakki 

7403 vadelma

7404 sitruuna

7405 toffee

TÄYTELAKUT  

7600 kola

7601 mansikka

7602 omena

7603 meloni

7606 appelsiini

7607 polka

7608 vadelma

7611 päärynä

7612 kirsikka

7613 hubba bubba

7614 metsä-
mansikka

7615 kirpeä 
vadelma

7616 kirpeä 
omena

7617 kirpeä 
mansikka

MUSTAT

7500 Porvoon laku

7501 Sokeroitu 
lakuremmi

Tilaaminen
Tee tilaus Herkkutukun verkkosivuilla täyttämällä tilauslomake. 

SIIRRY TILAAMAAN
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TÄYTELAKUT

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

