
Nykyaikaista ja hauskaa
varainhankintaa
verkkokaupalla!



Ei enää työlästä ja aikaa
vievää varainhankintaa!

 
Nykyaikaisen ja uniikin TueTiimiä.fi -verkkokaupan

ansiosta koulujen, seurojen ja yhdistysten
varainhankinta on nyt ennennäkemättömän

läpinäkyvää, vaivatonta ja hauskaa.
 

Ei enää tilauslistojen kanssa säätämistä eikä
tuotteiden jakelusta ja rahojen käsittelystä

koituvaa vaivaa ja ajanhukkaa. Varainhankinta
tapahtuu nyt kokonaan verkossa, TueTiimiä.fi

verkkokaupan kautta!
 

Alati laajeneva tuotevalikoimamme koostuu
vastuullisten suomalaisten yritysten

tuotteista. Jokainen tiiminne hyväksi tehty ostos
tukee siten samalla myös suomalaista työtä.



Tukijat ostavat tuotteet itse
verkkokaupasta ja tuotteet postitetaan
suoraan tukijoille = HELPPOA!

Monipuolinen tuotevalikoima koostuu
vastuullisten suomalaisten yritysten
tuotteista = ARVOT KOHDALLAAN!

Tiimin oman kampanjasivun ja reaaliaikaisen
kampanjalaskurin ansiosta varainhankinta
on 100 % LÄPINÄKYVÄÄ!

Selkeä ja
helppokäyttöinen

verkkokauppa!



Oman tiimisivu
tekee varainhankinnasta
hauskaa ja läpinäkyvää!

 
Sekä te että tukijanne näette
reaaliajassa, kuinka varain-

keruunne edistyy.

Tukisummat ja
tukijoiden terveiset

kirjautuvat
näkyviin

reaaliajassa!

Vain TueTiimiä.fi:ssä: OMA TIIMISIVU



Yli 100
kivaa

tuotetta!

Laaja valikoima tunnettujen
suomalaisyritysten tuotteita!



Tuottoesimerkki
LUOKKA/JOUKKUE:

 
Tiimissä on 25 jäsentä. Jokainen

jäsen sitoutuu hankkimaan 5 asiakasta.
Ostosten keskimääräinen tuotto tiimille

on 9,5 € */ asiakas.
 

= Tiimi tienaa 1187,5€.
 
 

Tuottoesimerkki
SEURA / YHDISTYS:

 
Seurassa / yhdistyksessä on 300
jäsentä. Jokainen jäsen sitoutuu

hankkimaan keskimäärin 3 asiakasta.
Ostosten keskimääräinen tuotto tiimille

on 9,5 €* / asiakas.

= Seura / yhdistys tienaa
8550 €

 
 

TUOTTOISAA VARAINHANKINTAA
TÄRKEÄN TAVOITTEENNE TOTEUTTAMISEKSI!

*) Kyseessä on TueTiimiä.fi sivuston keskimääräinen tukisumma per ostos. Huomioi, että
oman tiiminne keskimääräiset  tukisummat voivat olla isompia tai pienempiä

 



Tiimi rekisteröityy,
valitsee kampanja-
koodin ja luo oman

tiimisivun. Tämä vie
muutaman minuutin.

3.
 

Tukijat ostavat tuotteita
verkkokaupasta  

tiimin kampanjakoodia käyttäen.
 

Tukisumma ja tukijan terveiset
päivittyvät tiimisivun 
laskuriin reaaliajassa.

4.
 

TueTiimiä.fi postittaa
tuotteet suoraan

tukijoille 2-5 päivän
sisällä tilauksesta.

Lopuksi tiimi tekee
tilityspyynnön

tiimisivun hallinnan
kautta ja saa samalla
kuitin kirjanpitoonsa. 

2.
 

1.
 5.

 Näin se toimii:

Tukijat ohjataan
TueTiimiä.fi verkko-
kaupaan jakamalla
tiimisivun linkkiä

ystäville, sukulaisille
ja tuttaville.

Aloitus

Markkinointi

Tukiostokset

Toimitus

Tilitys



Miten aloitamme varainhankinnan?
1. REKISTERÖITYMINEN
Aloittakaa rekisteröitymällä, valitsemalla tiimikoodi ja luomalla tiimillenne oma tiimisivu
www.TueTiimiä.fi sivustolle. 

2. VARAINHANKKIJOIDEN OHJEISTAMINEN
Informoikaa tiiminne jäsenet ja / tai heidän vanhempansa TueTiimiä.fi varainhankinnasta esimerkiksi
materiaalipankistamme löytyvää PDF-pohjaamme apuna käyttäen. Ohjeistakaa kaikkia jakamaan
tiimisivunne linkkiä ja tiimikoodianne ystäville, perheenjäsenille esim. Whatsappilla, Telegramilla,
omissa somekanavissa, Messengerissä, tekstiviestillä, sähköpostilla jne.

3 MYYNTI JA MARKKINOINTIA
On hyvä muistaa, että paras tulos saavutetaan aktiivisella markkinoinnilla ja myynnillä. Tarjoutukaa
auttamaan, mikäli joku tukijoista ei ole ennen ostanut tuotteita verkkokaupasta. Kun jokainen
sitoutuu tuomaan verkkokauppaan sovitun määrän asiakkaita, kampanjan tavoitteet saavutetaan
varmimmin.

Huom: Varaihankkijat voivat tilata tuotteita tukijoiden puolesta myös esimerkiksi isompina
kimppaostoksina. Tällöin varainhankkijan tulee itse jakaa tuotteet ja kerätä maksut tilaamistaan
tuotteista suoraan tukijoilta.



Toivotamme teille
ONNEA JA MENESTYSTÄ

varainhankintaan!
 

Kysymyksiä?
Ota rohkeasti yhteyttä, me autamme!

 
 

Erno Meriläinen
040 577 4101
erno@tuetiimia.fi

Eija Hynynen
045 111 4647
eija@tuetiimia.fi


