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Olet mukana tekemässä haaveista totta. Osta pikkuleipiä, makeisia ja näkkileipää, niin vaikutat siihen, että
lapset ja nuoret saavat monia hauskoja kokemuksia ja muistoja. Kakkutukku on toteuttanut yli 33 000:n
koululuokan, joukkueen ja seuran haaveet pääsystä luokkaretkelle, turnaukseen tai harjoitusleirille.

Summa

Ansio yhdellä
myyntikerralla

2 593 €

Ansio yhdellä
myyntikerralla

Helppoa ja mukavaa

”Kakkutukun maukkaiden tuotteiden
myynti on erittäin helppo tapa kerätä
varoja luokan hyväksi. Varoja on
käytetty aikaisemmin luokkaretkiin,
ja nyt alkaa varojen keruu tulevaa
FAKTA
leirikoulua varten.”

”Joukkueen pojat osallistuivat
myyntiin, joka tehtiin kuvastojen
avulla. Tuotteita tilattiin tarvittava
määrä ja pojat toimittivat ne
asiakkaille. Myyntityö kuvastojen
avulla osoittautui todella helpoksi ja
mukavaksi tavaksi.”

Terja Patama, Perttilän koulun
5.-luokkalaisen äiti

FAKTA
Myyntikertoja.................. 1 kpl
Myyjiä...............................12 kpl
Ansio.................................. 731 €

Aleksi Iltanen, päävalmentaja LoU Basket,
pojat U12

Allergeenitiedot

Laske myyntisi yhteen ja tilitä summa yhteyshenkilöllesi.
Kokonaismäärä
Pikku- Isoveljen äidin

KapTenaIsoisän Pirjon Papan Serkun Äidin Toivon teevien
nin

Isän

HerMinTonttuKertun Annen Vilman Leilan man- Vaarin
nan
muorin
nin

Tilitä myyntisi viimeistään .............. / .............. Myyjän nimi: ...................................................................... Koulu/Seura: ...............................................................
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Seesamia







































7€

Uutuu

Tuoteselosteet löydät sivustoltamme kakkutukku.fi/tuotteet
Myyjän nimi: .............................................................................................................................................
Kakkutukku Oy • Högberginhaara 10 • 04360 Tuusula
Puh: 010-8504790 • Aukioloaika arkisin: 08.00–17.00 • asiakaspalvelu@kakkutukku.fi • kakkutukku.fi

Hyvitämme kuljetuksistamme,
pakkauksistamme ja tuotteidemme
sisällöstä aiheutuvat päästöt.

s!

Uutuus

!

/kpl

 = Sisältää ainesosan  = Voi sisältää ainesosan jäänteitä  = Ei sisällä ainesosaa
IRROTA JA PALAUTA YHTEYSHENKILÖLLESI

Helpoiten rekisteröit myyntisi
Omilla sivuilla.

Isoisän

Isän

HerMinTonttuKertun Annen Vilman Leilan man- Vaarin
nan
muorin
nin

Tenavien

KapTenaIsoisän Pirjon Papan Serkun Äidin Toivon teevien
nin

Isoäidin

Pikku- Isoveljen äidin

Kaikki
rasiat

Pikkuveljen

Kokonaismäärä

Auta meitä saavuttamaan tavoitteemme ostamalla Kakkutukun todella maukkaita tuotteita.
Jokaisen myydyn rasian avulla pääsemme lähemmäksi unelmaamme, ja sinulla on herkullista
tarjottavaa ystävillesi.

731 €

Retket ja leirit

Myyntikertoja.................. 1 kpl
Myyjiä...............................29 kpl
Ansio...............................2 593 €

Tue meitä ostamalla pikkuleipiä,
makeisia ja näkkileipiä!

tse
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omat suo

Koulu/Seura: .............................................................................................................................................
Myyntikampanjan tarkoitus: ..............................................................................................................

MYYNTIKUVASTO SYKSY 2022

Pikkuveljen Paras Toffeesekoitus

S u o s ik k i!

Serkun Suklaiset Kahvikeksit

Vuodelta 1895 periytyvään reseptiin pohjautuvia Englannintoffeita mauissa maitosuklaa, lakritsi, milky splitz ja minttusuklaa.
Hedelmätoffeissa maistuvat sitruuna, appelsiini, mansikka ja salmiakki.
Iloisen värikäs sekoitus, jossa on jotakin jokaiseen makuun.
Määrä: n. 52 kpl

G lu t e e n it o

Paino: 415 g

Isoäidin Suklaakeksit

Vegaanin

Ihania kahvilakeksejä, joita on ilo tarjota vieraille.
Aitojen suklaapalasten runsaus tekee kahvihetkestä
yhden päivän parhaista.
Määrä: n. 23 kpl
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Paino: 525 g

Äidin Suklaapalloset

Sopii
hyvin
lahjaksi!

Ylellisiä pikkuleipiä, joissa on reilusti suussa sulavaa
suklaata rapeaksi leivottujen kauralastujen välissä.
Herkuttelijoiden suosikki, kun kahvihammasta kolottaa.

Aina suosittu klassikko, joka on ollut pitkään valikoimassa.
Herkullisista, kookoshiutaleissa pyöritellyistä suklaapalloista
on tapana tulla kahvipöydän suosikki.

Määrä: n. 16 kpl Paino: 500 g

Määrä: n. 20 kpl Paino: 600 g

en

Kertun Kaurakeksit
Tummalla suklaalla koristeltuja kaurakeksejä, jotka
on paistettu rapeiksi mummin parhaan reseptin
mukaan – jokaiselle sopiva suloinen makuelämys.

Vegaanin

en

Määrä: n. 30 kpl Paino: 525 g

Annen Appelsiinileivoskeksit
Pehmeitä ja kuohkeita appelsiininmakuisia keksejä, jotka
on kuorrutettu suklaalla. Maistuvat jokaiselle ja häviävät
yleensä pöydästä yllättävän nopeasti.
Määrä: n. 40 kpl

Paino: 530 g

Vilman Välipalapatukat

7€

Tenavien Toivekarkit
Ihana sekoitus makeaa, suolaista ja hedelmäistä.
Yhdistelmä parhaita irtokarkkeja, joista koko
perhe löytää helposti uusia suosikkeja.
Määrä: n. 20 eri lajia Paino: 565 g

Isoisän Suosikit

/rasia

Vegaanin

en

Toivon Toffeepalloset
Suklaakuorrutteisia, täyteläisen toffeenmakuisia
herkkupaloja, jotka on pyöritelty strösselissä. Helppo kattaa
pöytään, kun haluat tarjota jotain värikästä erityisherkkua.
Määrä: n. 18 kpl

Paino: 570 g

Todella maistuva lakritsisekoitus sekä vanhoille että nuorille
vintiöille. Värikästä täytelakritsia, joka maistuu mansikalta,
banaanilta, suklaalta, appelsiinilta ja omenalta.
Määrä: n. 110 kpl Paino: 550 g

Määrä: n. 50 kpl Paino: 600 g

Määrä: 9 kpl

Paino: 225 g

Leilan Luksusnäkkileipä

Määrä: n. 45 kpl

Suosittu seesaminsiemeniä ja merisuolaa sisältävä
näkkileipä, joka toimii yhtä hyvin kahvin seurana kuin
leikkele- tai juustotarjottimellakin.
Paino: 360 g

Isän Punssipalloset

Huippuhyvät, miedosti punssinmakuiset
pikkumakeat, joiden herkullinen marsipaanipäällys
on kastettu suklaaseen. Herkkupaloja, jotka
kruunaavat kahvipöydän kuin kahvipöydän.

Uutuus!

Määrä: 16 kpl Paino: 500 g

Suklaakuorrutteisia herkkupaloja, joissa on
perinteinen maku ja punssin tyypillisen makea aromi.
Pyöritelty suklaaströsselissä ja valmiita nautittaviksi.
Määrä: n. 20 kpl Paino: 600 g

Vaarin Saaristonäkkileipä
Tillin ja sipulin makuinen spelttinäkkileipä isovaarin
reseptin mukaan. Rapeita, herkullisia ja yhtä erinomaisia
aamupäiväkahvin kanssa kuin seitsemällä merelläkin.
Määrä: n. 45 kpl

Papan Suklaapatukat

Paino: 360 g

Hermannin Herkkunäkkileipä

Määrä: n. 45 kpl

Pirjon Punssirullat

Uutuus!

Yksi maistuvista ja rapeista näkkileivistämme unikon-,
pellavan- ja seesaminsiemenillä maustettuna.
Erinomainen valinta, kun tekee mieli pientä purtavaa
kahvin kanssa.

Kapteenin Lakritsisekoitus

Aitoa belgialaista suklaata sisältäviä ja miedosti
vaniljanmakuisia herkkupikkuleipiä, jotka on paistettu
oman reseptimme mukaan. Nimensä mukaisesti suosikkeja,
jotka maistuvat niin isoisälle kuin lapsenlapsillekin.

Maistuvat myslipatukat, jotka on kuorrutettu vaalealla tai
tummalla suklaalla. Loistavia pitää mukana laukussa, kun
kaipaat nopeaa ja kätevää välipalaa.

G lu t e e n it o n

Minnan Minttusuklaakeksit

Maitosuklaatäytteisiä, gluteenittomia keksejä, jotka sisältävät
88 % belgialaista suklaata. Kahden keksin annospakkaukset
sopivat mainiosti jaettaviksi toisen kanssa.

Tässä on pikkuleipiä todellisille herkkusuille. Kaksinkertaiset
mintunmakuiset kauralastut, jotka sisältävät runsaasti aitoa suklaata,
saavat jokaisen hyvälle tuulelle.

Määrä: 11 tuplapakkausta Paino: 235 g

Määrä: n. 16 kpl Paino: 500 g

Paino: 360 g

Tonttumuorin Piparisydämet
Perinteisiä sydämenmuotoisia piparkakkuja, jotka luovat juuri
oikeaa tunnelmaa jouluaskareisiin. Pipareissa olevista rei’istä
ne on helppo ripustaa kuuseen tai ikkunaan.
Määrä: n. 50 kpl Paino: 690 g

Vegaanin

J o u lu n
s u o s ik k i!

en

Pikkuveljen Paras Toffeesekoitus

S u o s ik k i!

Serkun Suklaiset Kahvikeksit

Vuodelta 1895 periytyvään reseptiin pohjautuvia Englannintoffeita mauissa maitosuklaa, lakritsi, milky splitz ja minttusuklaa.
Hedelmätoffeissa maistuvat sitruuna, appelsiini, mansikka ja salmiakki.
Iloisen värikäs sekoitus, jossa on jotakin jokaiseen makuun.
Määrä: n. 52 kpl

G lu t e e n it o

Paino: 415 g

Isoäidin Suklaakeksit

Vegaanin

Ihania kahvilakeksejä, joita on ilo tarjota vieraille.
Aitojen suklaapalasten runsaus tekee kahvihetkestä
yhden päivän parhaista.
Määrä: n. 23 kpl

n

en!
e
k
r
a
a
t
s
u
Luks

Paino: 525 g

Äidin Suklaapalloset

Sopii
hyvin
lahjaksi!

Ylellisiä pikkuleipiä, joissa on reilusti suussa sulavaa
suklaata rapeaksi leivottujen kauralastujen välissä.
Herkuttelijoiden suosikki, kun kahvihammasta kolottaa.

Aina suosittu klassikko, joka on ollut pitkään valikoimassa.
Herkullisista, kookoshiutaleissa pyöritellyistä suklaapalloista
on tapana tulla kahvipöydän suosikki.

Määrä: n. 16 kpl Paino: 500 g

Määrä: n. 20 kpl Paino: 600 g

en

Kertun Kaurakeksit
Tummalla suklaalla koristeltuja kaurakeksejä, jotka
on paistettu rapeiksi mummin parhaan reseptin
mukaan – jokaiselle sopiva suloinen makuelämys.

Vegaanin

en

Määrä: n. 30 kpl Paino: 525 g

Annen Appelsiinileivoskeksit
Pehmeitä ja kuohkeita appelsiininmakuisia keksejä, jotka
on kuorrutettu suklaalla. Maistuvat jokaiselle ja häviävät
yleensä pöydästä yllättävän nopeasti.
Määrä: n. 40 kpl

Paino: 530 g

Vilman Välipalapatukat

7€

Tenavien Toivekarkit
Ihana sekoitus makeaa, suolaista ja hedelmäistä.
Yhdistelmä parhaita irtokarkkeja, joista koko
perhe löytää helposti uusia suosikkeja.
Määrä: n. 20 eri lajia Paino: 565 g

Isoisän Suosikit

/rasia

Vegaanin

en

Toivon Toffeepalloset
Suklaakuorrutteisia, täyteläisen toffeenmakuisia
herkkupaloja, jotka on pyöritelty strösselissä. Helppo kattaa
pöytään, kun haluat tarjota jotain värikästä erityisherkkua.
Määrä: n. 18 kpl

Paino: 570 g

Todella maistuva lakritsisekoitus sekä vanhoille että nuorille
vintiöille. Värikästä täytelakritsia, joka maistuu mansikalta,
banaanilta, suklaalta, appelsiinilta ja omenalta.
Määrä: n. 110 kpl Paino: 550 g

Määrä: n. 50 kpl Paino: 600 g

Määrä: 9 kpl

Paino: 225 g

Leilan Luksusnäkkileipä

Määrä: n. 45 kpl

Suosittu seesaminsiemeniä ja merisuolaa sisältävä
näkkileipä, joka toimii yhtä hyvin kahvin seurana kuin
leikkele- tai juustotarjottimellakin.
Paino: 360 g

Isän Punssipalloset

Huippuhyvät, miedosti punssinmakuiset
pikkumakeat, joiden herkullinen marsipaanipäällys
on kastettu suklaaseen. Herkkupaloja, jotka
kruunaavat kahvipöydän kuin kahvipöydän.

Uutuus!

Määrä: 16 kpl Paino: 500 g

Suklaakuorrutteisia herkkupaloja, joissa on
perinteinen maku ja punssin tyypillisen makea aromi.
Pyöritelty suklaaströsselissä ja valmiita nautittaviksi.
Määrä: n. 20 kpl Paino: 600 g

Vaarin Saaristonäkkileipä
Tillin ja sipulin makuinen spelttinäkkileipä isovaarin
reseptin mukaan. Rapeita, herkullisia ja yhtä erinomaisia
aamupäiväkahvin kanssa kuin seitsemällä merelläkin.
Määrä: n. 45 kpl

Papan Suklaapatukat

Paino: 360 g

Hermannin Herkkunäkkileipä

Määrä: n. 45 kpl

Pirjon Punssirullat

Uutuus!

Yksi maistuvista ja rapeista näkkileivistämme unikon-,
pellavan- ja seesaminsiemenillä maustettuna.
Erinomainen valinta, kun tekee mieli pientä purtavaa
kahvin kanssa.

Kapteenin Lakritsisekoitus

Aitoa belgialaista suklaata sisältäviä ja miedosti
vaniljanmakuisia herkkupikkuleipiä, jotka on paistettu
oman reseptimme mukaan. Nimensä mukaisesti suosikkeja,
jotka maistuvat niin isoisälle kuin lapsenlapsillekin.

Maistuvat myslipatukat, jotka on kuorrutettu vaalealla tai
tummalla suklaalla. Loistavia pitää mukana laukussa, kun
kaipaat nopeaa ja kätevää välipalaa.

G lu t e e n it o n

Minnan Minttusuklaakeksit

Maitosuklaatäytteisiä, gluteenittomia keksejä, jotka sisältävät
88 % belgialaista suklaata. Kahden keksin annospakkaukset
sopivat mainiosti jaettaviksi toisen kanssa.

Tässä on pikkuleipiä todellisille herkkusuille. Kaksinkertaiset
mintunmakuiset kauralastut, jotka sisältävät runsaasti aitoa suklaata,
saavat jokaisen hyvälle tuulelle.

Määrä: 11 tuplapakkausta Paino: 235 g

Määrä: n. 16 kpl Paino: 500 g

Paino: 360 g

Tonttumuorin Piparisydämet
Perinteisiä sydämenmuotoisia piparkakkuja, jotka luovat juuri
oikeaa tunnelmaa jouluaskareisiin. Pipareissa olevista rei’istä
ne on helppo ripustaa kuuseen tai ikkunaan.
Määrä: n. 50 kpl Paino: 690 g

Vegaanin
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Pikkuveljen Paras Toffeesekoitus

S u o s ik k i!

Serkun Suklaiset Kahvikeksit

Vuodelta 1895 periytyvään reseptiin pohjautuvia Englannintoffeita mauissa maitosuklaa, lakritsi, milky splitz ja minttusuklaa.
Hedelmätoffeissa maistuvat sitruuna, appelsiini, mansikka ja salmiakki.
Iloisen värikäs sekoitus, jossa on jotakin jokaiseen makuun.
Määrä: n. 52 kpl

G lu t e e n it o

Paino: 415 g

Isoäidin Suklaakeksit

Vegaanin

Ihania kahvilakeksejä, joita on ilo tarjota vieraille.
Aitojen suklaapalasten runsaus tekee kahvihetkestä
yhden päivän parhaista.
Määrä: n. 23 kpl
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Paino: 525 g

Äidin Suklaapalloset

Sopii
hyvin
lahjaksi!

Ylellisiä pikkuleipiä, joissa on reilusti suussa sulavaa
suklaata rapeaksi leivottujen kauralastujen välissä.
Herkuttelijoiden suosikki, kun kahvihammasta kolottaa.

Aina suosittu klassikko, joka on ollut pitkään valikoimassa.
Herkullisista, kookoshiutaleissa pyöritellyistä suklaapalloista
on tapana tulla kahvipöydän suosikki.

Määrä: n. 16 kpl Paino: 500 g

Määrä: n. 20 kpl Paino: 600 g

en

Kertun Kaurakeksit
Tummalla suklaalla koristeltuja kaurakeksejä, jotka
on paistettu rapeiksi mummin parhaan reseptin
mukaan – jokaiselle sopiva suloinen makuelämys.

Vegaanin

en

Määrä: n. 30 kpl Paino: 525 g

Annen Appelsiinileivoskeksit
Pehmeitä ja kuohkeita appelsiininmakuisia keksejä, jotka
on kuorrutettu suklaalla. Maistuvat jokaiselle ja häviävät
yleensä pöydästä yllättävän nopeasti.
Määrä: n. 40 kpl

Paino: 530 g

Vilman Välipalapatukat

7€

Tenavien Toivekarkit
Ihana sekoitus makeaa, suolaista ja hedelmäistä.
Yhdistelmä parhaita irtokarkkeja, joista koko
perhe löytää helposti uusia suosikkeja.
Määrä: n. 20 eri lajia Paino: 565 g

Isoisän Suosikit

/rasia

Vegaanin

en

Toivon Toffeepalloset
Suklaakuorrutteisia, täyteläisen toffeenmakuisia
herkkupaloja, jotka on pyöritelty strösselissä. Helppo kattaa
pöytään, kun haluat tarjota jotain värikästä erityisherkkua.
Määrä: n. 18 kpl

Paino: 570 g

Todella maistuva lakritsisekoitus sekä vanhoille että nuorille
vintiöille. Värikästä täytelakritsia, joka maistuu mansikalta,
banaanilta, suklaalta, appelsiinilta ja omenalta.
Määrä: n. 110 kpl Paino: 550 g

Määrä: n. 50 kpl Paino: 600 g

Määrä: 9 kpl

Paino: 225 g

Leilan Luksusnäkkileipä

Määrä: n. 45 kpl

Suosittu seesaminsiemeniä ja merisuolaa sisältävä
näkkileipä, joka toimii yhtä hyvin kahvin seurana kuin
leikkele- tai juustotarjottimellakin.
Paino: 360 g

Isän Punssipalloset

Huippuhyvät, miedosti punssinmakuiset
pikkumakeat, joiden herkullinen marsipaanipäällys
on kastettu suklaaseen. Herkkupaloja, jotka
kruunaavat kahvipöydän kuin kahvipöydän.

Uutuus!

Määrä: 16 kpl Paino: 500 g

Suklaakuorrutteisia herkkupaloja, joissa on
perinteinen maku ja punssin tyypillisen makea aromi.
Pyöritelty suklaaströsselissä ja valmiita nautittaviksi.
Määrä: n. 20 kpl Paino: 600 g

Vaarin Saaristonäkkileipä
Tillin ja sipulin makuinen spelttinäkkileipä isovaarin
reseptin mukaan. Rapeita, herkullisia ja yhtä erinomaisia
aamupäiväkahvin kanssa kuin seitsemällä merelläkin.
Määrä: n. 45 kpl

Papan Suklaapatukat

Paino: 360 g

Hermannin Herkkunäkkileipä

Määrä: n. 45 kpl

Pirjon Punssirullat

Uutuus!

Yksi maistuvista ja rapeista näkkileivistämme unikon-,
pellavan- ja seesaminsiemenillä maustettuna.
Erinomainen valinta, kun tekee mieli pientä purtavaa
kahvin kanssa.

Kapteenin Lakritsisekoitus

Aitoa belgialaista suklaata sisältäviä ja miedosti
vaniljanmakuisia herkkupikkuleipiä, jotka on paistettu
oman reseptimme mukaan. Nimensä mukaisesti suosikkeja,
jotka maistuvat niin isoisälle kuin lapsenlapsillekin.

Maistuvat myslipatukat, jotka on kuorrutettu vaalealla tai
tummalla suklaalla. Loistavia pitää mukana laukussa, kun
kaipaat nopeaa ja kätevää välipalaa.

G lu t e e n it o n

Minnan Minttusuklaakeksit

Maitosuklaatäytteisiä, gluteenittomia keksejä, jotka sisältävät
88 % belgialaista suklaata. Kahden keksin annospakkaukset
sopivat mainiosti jaettaviksi toisen kanssa.

Tässä on pikkuleipiä todellisille herkkusuille. Kaksinkertaiset
mintunmakuiset kauralastut, jotka sisältävät runsaasti aitoa suklaata,
saavat jokaisen hyvälle tuulelle.

Määrä: 11 tuplapakkausta Paino: 235 g

Määrä: n. 16 kpl Paino: 500 g

Paino: 360 g

Tonttumuorin Piparisydämet
Perinteisiä sydämenmuotoisia piparkakkuja, jotka luovat juuri
oikeaa tunnelmaa jouluaskareisiin. Pipareissa olevista rei’istä
ne on helppo ripustaa kuuseen tai ikkunaan.
Määrä: n. 50 kpl Paino: 690 g

Vegaanin
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Serkun Suklaiset
Kahvikeksit

Äidin
Suklaapalloset

Toivon
Toffeepalloset

Kapteenin
Lakritsisekoitus

Isän Punssipalloset

Minnan
Minttusuklaakeksit

Kertun
Kaurakeksit

Annen Appelsiinileivoskeksit

Vilman Välipalapatukat

Leilan
Luksusnäkkileipä

Hermannin
Herkkunäkkileipä

Vaarin
Saaristonäkkileipä

Tonttumuorin
Piparisydämet

Hinta/rasia

Isoäidin
Suklaakeksit

Ostajan nimi / osoite /puhelin

Olet mukana
tekemässä unelmista totta.

Koulu/Seura:......................................................................................................................

Pikkuveljen Paras
Toffeesekoitus

Myyjän nimi: ...................................................................................................

V a li t s e s
u o s ik k is
p a ik a ll is ia
i ja t u e
k o u lu lu o
k k ia ja jo
P a lj o n k ii
u k k u e it a .
t o k s ia t u
est a s i!

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

Olet mukana tekemässä haaveista totta. Osta pikkuleipiä, makeisia ja näkkileipää, niin vaikutat siihen, että
lapset ja nuoret saavat monia hauskoja kokemuksia ja muistoja. Kakkutukku on toteuttanut yli 33 000:n
koululuokan, joukkueen ja seuran haaveet pääsystä luokkaretkelle, turnaukseen tai harjoitusleirille.

Summa

Ansio yhdellä
myyntikerralla

2 593 €

Ansio yhdellä
myyntikerralla

Helppoa ja mukavaa

”Kakkutukun maukkaiden tuotteiden
myynti on erittäin helppo tapa kerätä
varoja luokan hyväksi. Varoja on
käytetty aikaisemmin luokkaretkiin,
ja nyt alkaa varojen keruu tulevaa
FAKTA
leirikoulua varten.”

”Joukkueen pojat osallistuivat
myyntiin, joka tehtiin kuvastojen
avulla. Tuotteita tilattiin tarvittava
määrä ja pojat toimittivat ne
asiakkaille. Myyntityö kuvastojen
avulla osoittautui todella helpoksi ja
mukavaksi tavaksi.”

Terja Patama, Perttilän koulun
5.-luokkalaisen äiti

FAKTA
Myyntikertoja.................. 1 kpl
Myyjiä...............................12 kpl
Ansio.................................. 731 €

Aleksi Iltanen, päävalmentaja LoU Basket,
pojat U12

Allergeenitiedot

Laske myyntisi yhteen ja tilitä summa yhteyshenkilöllesi.
Kokonaismäärä
Pikku- Isoveljen äidin

KapTenaIsoisän Pirjon Papan Serkun Äidin Toivon teevien
nin

Isän

HerMinTonttuKertun Annen Vilman Leilan man- Vaarin
nan
muorin
nin

Tilitä myyntisi viimeistään .............. / .............. Myyjän nimi: ...................................................................... Koulu/Seura: ...............................................................

Pirjon

Papan

Serkun

Äidin

Toivon

Kapteenin

Isän

Minnan

Kertun

Annen

Vilman

Leilan

Hermannin

Vaarin

Tonttumuorin

Gluteenia
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Mantelia







































Soijaa







































Kananmunaa







































Seesamia







































7€

Uutuu

Tuoteselosteet löydät sivustoltamme kakkutukku.fi/tuotteet
Myyjän nimi: .............................................................................................................................................
Kakkutukku Oy • Högberginhaara 10 • 04360 Tuusula
Puh: 010-8504790 • Aukioloaika arkisin: 08.00–17.00 • asiakaspalvelu@kakkutukku.fi • kakkutukku.fi

Hyvitämme kuljetuksistamme,
pakkauksistamme ja tuotteidemme
sisällöstä aiheutuvat päästöt.

s!

Uutuus

!

/kpl

 = Sisältää ainesosan  = Voi sisältää ainesosan jäänteitä  = Ei sisällä ainesosaa
IRROTA JA PALAUTA YHTEYSHENKILÖLLESI

Helpoiten rekisteröit myyntisi
Omilla sivuilla.

Isoisän

Isän

HerMinTonttuKertun Annen Vilman Leilan man- Vaarin
nan
muorin
nin

Tenavien

KapTenaIsoisän Pirjon Papan Serkun Äidin Toivon teevien
nin

Isoäidin

Pikku- Isoveljen äidin

Kaikki
rasiat

Pikkuveljen

Kokonaismäärä

Auta meitä saavuttamaan tavoitteemme ostamalla Kakkutukun todella maukkaita tuotteita.
Jokaisen myydyn rasian avulla pääsemme lähemmäksi unelmaamme, ja sinulla on herkullista
tarjottavaa ystävillesi.

731 €

Retket ja leirit

Myyntikertoja.................. 1 kpl
Myyjiä...............................29 kpl
Ansio...............................2 593 €

Tue meitä ostamalla pikkuleipiä,
makeisia ja näkkileipiä!

tse
A va a ja va li k is i!
s ik
omat suo

Koulu/Seura: .............................................................................................................................................
Myyntikampanjan tarkoitus: ..............................................................................................................

MYYNTIKUVASTO SYKSY 2022
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