
Varainhankinta papereilla ja pesuaineilla on helppoa, koska kaikki 
tarvitsevat niitä kotona ja työpaikoilla - miksi ei siis ostaisi tällä kertaa 
papereita ja pesuaineita koululuokalta tai joukkueelta, ja saisi samalla 

aikaan paljon hyvää mieltä!
 

Jos vihreä valo syttyy varainhankinnalle, voitte aloittaa kampanjan 
koska tahansa.

JOKA KODIN
 PAPERIT JA PESUAINEET

VARAINHANKINTAAN

TUOTTO
MYYNNISTÄ

 

 
4-8 €

MYYTY TUOTE
 

 

Kiitos infopaketin tilauksesta!

SIIRRY ALOITTAMAAN KAMPANJA

Miksi tuhannet koululuokat ja 
urheiluseurat ovat valinneet meidät?

HELPPOA MYYDÄ
Tarvetta ei tarvitse perustella. Paperit ja pesuaineet ovat arjen 
käyttötavaraa, joita kuluu jokaisessa kodissa ja työpaikoilla. 

TUOTTEITA EI TARVITSE TILATA TÄYSINÄ LAVOINA
Voitte tilata juuri sen määrän, mitä tarvitsette.

ALOITTAMINEN ON TÄYSIN RISKITÖNTÄ
Kaikki tilaukset kerätään etukäteen ja maksatte tuotteet vasta, 

kun olette saaneet maksun asiakkailta.

TILAUSTEN KIRJAAMINEN VERKOSSA
Jokainen voi kirjata itse tilaukset Omaherkkuun ja tehdä myyntiä omalla 

verkkokaupalla - helpottaa todella paljon ryhmänvetäjän työtä.

Voitte halutessanne yhdistää paperimyynnin ja herkkumyynnin. 
Näin teillä on vielä enemmän vaihtoehtoja, mitä tarjota ystäville, 

tuttaville ja sukulaisille.

https://herkkutukku.e-myyntityokalu.fi/
https://herkkutukku.e-myyntityokalu.fi/
https://herkkutukku.e-myyntityokalu.fi/


NÄIN MYYNTI ETENEE

Voit rekisteröityä ryhmänvetäjäksi tai kirjautua Omaherkkuun 
Herkkutukun verkkosivujen kautta tai suoraan linkistä:  
https://herkkutukku.e-myyntityokalu.fi.

Rekisteröitymisen jälkeen saat sähköpostiisi tilisi aktivointilinkin. 
Klikkaa linkkiä ja vahvista tilisi.

Paperiset tuotekuvastot saapuvat postitse muutaman päivän kuluttua. 
Lähetämme ryhmänvetäjälle sähköpostitse myyntiohjeet sekä sähköisen 
version tuotekuvastosta. 

Omaherkku antaa sinulle ryhmätunnukset: kampanjatunnus ja PIN-koodi. 
Myyjät käyttävät näitä tunnuksia myyjäksi rekisteröitymisen yhteydessä.

Omaherkku antaa myyjille henkilökohtaiset tunnukset. Jokainen voi 
aloittaa myynnin heti jakamalla oman verkkokaupan linkin.

 Rekisteröidy ryhmänvetäjäksi 1.

2. Kirjaudu Omaherkkuun ja luo kampanja

3. Myyjät rekisteröityvät kampanjaan

Katso video kampanjan aloittamisesta

Näin aloitat kampanjan

JOKAINEN SAA OMAN 
VERKKOKAUPAN!

 
Omaherkussa voitte..

-kirjata tilauksia
-jakaa verkkokaupan linkin

-seurata myynnin ja 
tuoton kertymistä.

Myynti alkaa
Esitelkää tuotekuvastoja sekä jakakaa verkkokaupan 
linkkejä mahdollisimman monelle. Sopiva myynti aika 
on noin 2-4 viikkoa.

 

Tilatkaa ja toimittakaa
Toimitus saapuu noin 1-9:n arkipäivän kuluttua. 
Toimittakaa tuotteet asiakkaille.

Kerätkää maksut
Tuoton saatte pitää heti! Laskutamme vain 
tuotteiden tukkuhinnan. Maksuaikaa 14-30 vrk.

Myynti aloitetaan rekisteröitymällä Omaherkkuun ryhmänvetäjäksi. 
Tämän jälkeen luodaan kampanja ja kutsutaan myyjät mukaan. 

https://vimeo.com/718598679/1fc91855fe
https://herkkutukku.e-myyntityokalu.fi/


Lambi talouspaperi 16 rl

Konetiskitabletti 100 kpl

Tuotto 5 €/kpl

Valkoinen ja ihanan pehmeä 3-kerroksinen 
Lambi wc-paperi. 153 arkkia rullassa.

Tuotto 4 €/sk

Satino wc-paperi 24 rl
"Pikkujättiläinen"

Lambi wc-paperi 40 rl

Soft siivousliina 70 m

Pehmoset Sensitive 5kg

Kestävä ja imukykyinen Lambi 
talouspaperi. 2-kerroksinen, koko arkki.

Pehmeä ja erittäin riittoisa 250 arkkinen 
wc-paperi. Vastaa noin 40 kpl tavallista 
150 arkin rullaa. 3-kerroksinen.

Nukkaamaton märkälujaliina 
kaikkeen siivoukseen. Sopii mm. 
keittiöön yleisliinaksi, ikkunoiden 
ja peilien pesuun, kiillottamiseen, 
auton pesuun ja huoltoon. 
Hygieeninen, ympäristöystävällinen 
ja kompostoituva.

Kotimainen, tehokas pyykkipulveri kirjo- 
ja valkopyykille. Ei hajusteita, zeoliittia, 
säilöntä- tai väriaineita. Erinomainen 
valinta lapsiperheille, herkkäihoisille ja 
allergisille! Erittäin riittoisa tiivistepulveri, 
jopa 238 pesukertaa. 

All in one konetiskitabletti 
vesiliukoisessa kääreessä. Hajusteeton 
ja väriaineeton. Puhdistaa astiat 
tehokkaasti ilman erillistä 
huuhtelukirkastetta ja 
astianpesukonesuolaa. 
Ympäristömerkitty pesuaine toimii 
hyvin myös alhaisissa lämpötiloissa. 

Tuotto 7 €/sk

Tuotto 7 €/sk

Tuotto 8 €/rl

Tuotto 5 €/kpl

20 €

23 €

27 €

16 €

-

20 €

20 €

100

66 % 
enemmän 

arkkeja



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

Olemme auttaneet tuhansia koululuokkia ja urheiluseuroja 
unelmien toteuttamisessa.

Herkkutukun varainhankintapalvelu 
sopii monenlaisiin tarpeisiin


