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Kansikuva:

Jämsässä 1.-3.9.2016 FinnMETKO-messuilla vieraili 
yli 35 000 konetyöalan ammattilaista - koneyrittä-
jiä, metsäalojen, maanrakennuksen ja biotalouden 
osaajia. SEO oli mukana hyväntuulisilla messuilla nyt 
ensimmäistä kertaa. Seuraavat messut järjestetään 
2018 ja 2020.

Ajankohtaista

SEO-kauppiaat Peurunkaan

Vuoden laajin SEO-tapahtuma on SEO-kauppiaspäivät, 
jotka nyt toistamiseen järjestetään Laukaan Peurungas-
sa. Kauppiaspäiville odotetaan 50-60 SEO-kauppiasta, ja 
tapahtuman luonteeseen kuuluu reipas markkinameininki. 

Myyntinäyttely 11.11. perjantaina

Kauppiaiat ja näytteilleasettajat kohtaavat SEO-Areenalla, 
jossa näyttelyosastojen lisäksi on tilaa tietoiskuille. Ilta-
päivästä odotetaankin vilkasta kaupankäyntitapahtumaa, 
sillä SEO-kauppiaat päättävät itse huoltoaseman laittei-
den, tarvikkeiden, myymälän ja kaikkien non-fuel-palvelu-
jen hankinnoista.

Ennakkomarkkinointi

Näyttelyosaston syyskuun loppuun mennessä varanneet yh-
teistyökumppanit ovat esillä NÄYTTELYLUETTELOSSA, joka 
lähetetään kaikille SEO-kauppiaille lokakuussa.

Ilmoittautumisohjeet / Näytteilleasettajat

Näytteilleasettajat saavat WEBROPOL-linkin, jota käyttäen 
varaukset tehdään sähköisesti.

Ilmoittautumiset / Kauppiaat

SEO-kauppiaat saavat syyskuussa ilmoittautumisohjeet 
postitse.

Alustava ohjelma

to 10.11. Kauppiaita saapuu ja majoittuu torstaina ja
 perjantaina aamupäivällä
 
pe 11.11.  Myyntinäyttelyä rakennetaan (aamupäivä)
 Lounas
 Myyntinäyttely (iltapäivä)
 Kauppiasinfo
 Iltajuhla/SEO-pikkujoulu

la 12.11. Aamiainen
 SEO: osuuskunnan syyskokous (jäsenet)

Uusia autoja ostetaan taas
Elokuussa rekisteröitiin 9 196 uutta henkilöautoa, 
mikä on 9,5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden 
elokuussa. Vuoden alusta lukien henkilöautoja on ensi-
rekisteröity 83 007 kappaletta, mikä on 11,8 prosent-
tia enemmän kuin viime vuonna tammi – elokuussa. 

Kuorma- ja pakettiautojen ensirekisteröintien määrä 
on viime vuosina ollut kasvussa 2010-luvun alun talo-
uslaman jälkeen. Pienissä tavara-autoissa on tapah-
tunut selvää siirtymää kuorma-autoluokasta paketti-
autoluokkaan. Pienten 3,5–6 tonnin kuorma-autojen 
määrä on vähentynyt ja vastaavasti suurten 3,2–3,5 
tonnin pakettiautojen määrä on kasvanut. Muun muas-
sa kuorma-auton kuljettamisen ammattipätevyysvaa-
timuksien kiristäminen on siirtänyt pienikokoisten 3,5 
tonnin kokoluokan autojen kysyntää pakettiautojen 
puolelle.

(Autoalan tiedotuskeskus)



Öljykartelli pyrkii vahvistamaan rooli-
aan öljyn hinnoittelussa ja estämään 
ylituotannon ”markkinavoimien avul-
la”, kuten eräs lausunto kuului. Kar-
telli on nykyisin mainettaan heikompi.

Valmiiden tuotteiden - bensiini, die-
selöljy, polttoöljy - maailmanmark-
kinahinnoissa on ollut kesän aikana 
varsin kohtuullista vaihtelua.

Edellä kerrotun perusteella on siksi 
varsin vaikea ymmärtää, miksi jotkut 
yhtiöt heiluttelevat hintaa ylös-alas 
jopa 8-10 senttiä/litra viikon sisällä, 
hintoja on jopa reippaasti korotettu 
samalla, kun tukkuhinnat ovat laske-
neet. Itsenäisesti hinnoittelevien ben-
siinikauppiaiden hinnat ovat tasaisem-
pia, ja SEO:lla jopa tasaisen edullisia.

Kuluttajaa, joka tankkaa 1-2 kertaa 
kuukaudessa, nämä hintaliikkeet ih-
metyttävät. Usein keskustelu oman 
paikallisen yrittäjän kanssa valaisee 
asiaa.

Paikalliskilpailuterveisin

Hannu Laitinen
toimitusjohtaja

Tervehdys SEO-kauppiaille ja 
lehtemme lukijoille!

Suomen kesä on ollut lyhyt ja osuus-
kunnassa hyvin kiireinen, sillä kon-
kurssiin menneen GT-ketjun monet 
kauppiaat ja vuokranantajat joutui-
vat etsimään itselleen uuden poltto-
ainetoimittajan tai uuden yhteistyö-
kumppanin, joka ottaa liikepaikan 
vuokralle jatkaakseen polttoaine-
kauppaa.

Kesätyö palkittiin varsin hyvin, sil-
lä touko-elokuussa SEO-verkostoon 
liittyneiden asemien kanssa SEO-
verkostossa on nyt 200 jakelupistet-
tä. Syyskuun alussa vaihdettiin liike-
tunnisteita ja tehtiin laiteasennuksia 
useilla asemilla. Työ jatkuu vielä, ja 
uusia polttoaineiden jakelusopimuksia 
tehtäneen vielä syksyn aikana useita.

SEO on vastannut markkinoiden tila-
ukseen ja ollut esillä sekä OKRA Maa-
talousnäyttelyssä heinäkuussa että 
FinnMETKO-messuilla syyskuun alussa. 
Näistä kokemuksia toisaalla lehdessä.

Hintaohjaus maailmalta käsin

Suomen polttoainemarkkinoilla nou-
datetaan yleisesti maailmanmark-
kinahintojen kehitystä myötäilevää 

tukkuhinnoittelua. Öljy-yhtiöt myy-
vät ja ostavat tuotteensa yleisesti 
Platts-noteerausten mukaisin viite-
hinnoin. Vuonna 2016 hintakehitys 
on saanut vauhtia milloin tuotanto-
kapeikoista, milloin öljyministerien 
puheista.

Tuore tiedote Yhdysvaltain Energiatie-
dotusvirastolta (EIA) osoittaa kuiten-
kin, että öljyntuottajien marginaalit 
ovat konvergoineet eli jalostuksen 
kannattavuusluvuissa vaihteluväli on 
pienentynyt (ks. kuva yllä). Jalostus-
marginaalit ovata nyt pienentyneet 
kolme neljännestä peräkkäin, ja myös 
liuskeöljystä saatava tuotto on alen-
tunut.

Oma osansa viimeaikaiseen raakaöljyn 
hintakehitykseen on eräiden öljynvie-
jämaiden ja Venäjän edustajien pu-
heilla tuotannon rajoittamisesta.

Kartelli ei ole vahva

Suomessakin tunnettu kilpailutermi 
”kartelli” on tullut synonyymiksi öl-
jyntuottajamaista puhuttaessa. OPEC 
ja sen ulkopuoliset öljymaat kokoon-
tuvat 22.9. alkaen Algerissa. Kartel-
lin edustajien puheet ovat pitäneet 
raakaöljyn hinnan viime kuukausina 
40-50 dollarin välillä.

Kuvituskuva: SEO-Tuorila

Pääkirjoitus 

Öljykartellin syksy

Viimeisen viiden vuoden aikana öljyn-
jalostajien tuotot ovat tasaantuneet 
(dollaria/tynnyri; 1 barreli = 159 litraa) 
neljän kuukauden liukuvalla keskiarvolla 
mitattuna. Marginaali kuvaa raakaöljyn 
hankintahinnan ja jalostettujen tuottei-
den välistä hintaeroa. Eurooppalaiset ja-
lostajat ovat parantaneet kannattavuut-
taan suhteessa muihin jalostajiin.

Lähde: Yhdysvaltain Energiatiedotusvi-
rasto EIA, 8.9.2016
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R-Menun Easy Gourmet –tunnusten 
käyttöönoton yhteydessä sisällä oleva 

tuotekuvasto ja liiketunnus uudistuivat.

Ylh. Viereisellä Ekokemin osastolla oli vanhoja ”kul-
lokkeja”. Ekokemin uusioöljyä valmistava tehdas si-
jaitsee vain kilometrin päässä messualueelta.

Vas. ylh. SEO-osastolla palvelivat aluepäällikkö Juha 
Tikka, markkinointikoordinaattori Johanna Silén, toi-
mitusjohtaja Hannu Laitinen, SEO-kauppias Jukka Jäp-
pinen (Ii!) ja kenttäpäällikkö Tero Riuttamäki. Osas-
tolla suosittu tuote oli SEO MENOVESI -lähdevesipullo 
kylmäaltaasta.

Alla vas. Aito Formula Ford kiinnostaa konealan am-
mattilaisia, varsinkin kun Mäkelä Racing Teamin kul-
jettaja Milla Mäkelä käynnisti koneen ja ”soitti” väkeä 
paikalle. SEO-osastolla vieraillut tiimi osallistuivat 
kesällä 2016 Rata-SM-sarjaan, Milla Formula Fordilla 
ja veljensä Miikka Mäkelä BMW:llä Extreme -luokassa.

Jämsä 1.9.-3.9.
  6

Kesällä 2016 SEO:a on markki-
noitu aktiivisesti tavoitteena 
tehdä SEO-brändi tunnetuksi ja 
ennen kaikkea saavuttaa uusia 
asiakkaita. Markkinointikam-
panjoiden keskeisimmiksi tee-
moiksi valittiin kotimaisuus ja 
kauppiasvetoisuus, jotka ovat 
SEO:n valtti kilpailijoihin näh-
den.

Heinäkuun ja elokuun aikana toteutet-
tiin SEO:n radiokampanja, jossa mie-
leenpainuvin sloganein tehtiin SEO:n 
brändiä tunnetuksi ja tavoitettiin uu-
sia asiakaskohderyhmiä. SEO:n radio-

mainonnan rinnalle merkittävimmiksi 
markkinointitempauksiksi nousivat 
OKRA-maatalousnäyttelyyn ja kone-
yrittäjien FinnMETKO-tapahtumaan 
osallistuminen.

OKRA-maatalousnäyttelyyn ja Finn-
METKO-messuille osallistumisessa ide-
ana oli lähteä tapaamaan kentälle uu-
sia potentiaalisia asiakkaita. Molempia 
tapahtumia suunniteltiin huolellisesti 
SEO:n vahvuuksien eli kotimaisuuden 
ja kauppiasvetoisuuden ympärille.

Ennen OKRA-maatalousnäyttelyä ja 
FinnMETKO-messuja lähetettiin suo-
ramarkkinointikirjeet SEO:n kannalta 
merkittävimmille kohderyhmille ja 

houkuteltiin heitä SEO:n messuosas-
tolle tutustumaan tarkemmin SEO:n 
toimintaan, jotta jo heti alusta alkaen 
pystyttäisiin luomaan mahdollisimman 
henkilökohtainen asiakassuhde. Suora-
markkinoinnin rinnalla käytettiin sosi-
aalista mediaa ja mainostettiin SEO:n 
osastoa Facebook-sivuilla. Molemmissa 
tapahtumissa myös kerättiin markkina-
tutkimuksen muodossa tietoa tulevia 
markkinointikampanjoita varten sekä 
napata kiinnostuneet asiakkaat saman 
tien SEO:n asiakkaiksi.

Näihin tapahtumiin halusimme myös 
kehittää jonkin iskevän mainostuot-
teen jaettavaksi ja näin syntyi kesän 
hittituote: SEO-menovesi. Molemmilla 

SEO:n markkinointikesä
Teksti: Johanna Silén
Kuvat: Johanna Silén, Hannu Laitinen



messuilla niin aikuiset kuin lapsetkin 
ihastuivat SEO-menoveteen, joten 
luultavasti suurin osa heistä seuraavil-
la tankkauskerroilla nappaavat myös 
autojensa tankkeihin toisenlaista me-
novettä SEO-asemilla.

OKRA:ssa asiakkaita houkuteltiin iPad 
mini -arvonnalla osastolle, mutta Finn-
METKO-messuilla vetonaulana oli Milla 
ja Miikka Mäkelä esittelemässä Millan 
formulaa. Formulan käynnistely veti-
kin messukansaa SEO:n osastolle kuin 
hunaja ampiaisia.  SEO:n 2016 markki-
nointikesän voi vetää tiivistetysti päh-
kinänkuoreen onnistuneena ja siitä on 
hyvä jatkaa kohti tulevia haasteita!

Vas. ylh SEO-yritystuotteiden valikoimaa.
Vas. alh Evijärveläiset konetyöalan ammat-
tilaiset kenttäpäällikkö Tero Riuttamäkeä 
tenttaamassa.

Ylh. oik OKRA-messuilla koottiin kyselyl-
lä mielipiteitä huoltoasemien toiminnan 
kehittämisestä. SEO-kauppiaita paikalla 
olivat Jukka Jalonen (Huittinen), Päivi Tal-
vitie (Turku) ja Pekka Kanasuo (Koski TL).
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Samimootor Oy, Nuorgam - kolme sukupolvea, 50 vuotta perheyrityksessä

Naapankien perhe 50-vuotisjuhlakuvassa: oik. Reino ja Kaisa Naapanki-
Naapanki, Ari ja Leena Naapanki, sekä kolmatta polvea Joonas Naapanki 
ja Jenni Naapanki, jolla on oma työ Turussa.

Alakuvassa näkymä huoltoasemalle tunturista käsin, 1970-luvun alkupuo-
lelta, jolloin Utsjoki-Nuorgam -tie oli avattu muutama vuosi aiemmin.

Oikealla korjaamopäällikkö Ari Aurala esittelee vuoden 1991 huoltotöi-
den ohjekirjaa - on ollut ahkerassa käytössä... Nykyisin huoltotyöohjeet 
saadaan internetin välityksellä.

Reino Naapangin ensimmäiset 
asiakkaat olivat moottorikel-
kan korjausta tarvinneet isän-
nät. Taitavana työmiehenä 1966 
aloittanut Reino laajensi pian 
korjaamoksi, sillä Utsjoelta oli 
valmistunut tie Nuorgamiin ja 
autojakin korjattiin.

Polttonestejakelu kylälle saatiin 
1972. Kaisa Naapanki perusti kah-
vion ja toimintaa kehitettiin öljy-
kriisistä huolimatta.

Ari Naapanki otti yrityksen oh-
jat 1999 oltuaan bensapojasta asti 
työssä. Uusi korjaamo valmistui 
2004 ja palkkalistoilla on nykyisin 
kymmenen henkeä, mikä on paljon 
130 asukkaan kylässä.

Asiakkaista yli 90 % on norja-
laisia, heille Nuorgamin palvelut 
kauppoineen ovat tarpeen.

Monipuolisiin palveluihin kuulu-
vat kaikkien merkkien korjaukset 



Samimootor Oy, Nuorgam - kolme sukupolvea, 50 vuotta perheyrityksessä
erikoislaitteineen, varaosapalvelu 
ja Bosch Car Service, mikä osoittaa 
sitoutumisen nykyautojen huol-
toon ja moottoritekniikan kehit-
tymiseen ja vaativampien töiden 
hallintaan.

Huoltoaseman asiamiespalveluja 
ovat lääkekaappi ja Matkahuolto, 
joten varaosalähetykset tulevat 
suoraan tiskille.

Aukioloajat ovat korjaamotyön 
mukaan, arkisin 9-18, viikonloput 
ovat kiinni.

Hyvää lisätietoa löytyy netistä:
www.samimootor.fi

Ylh. oik Utsjoen kunnan onnitteluja tuomassa kunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja Aulis Nordberg ja kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niitty-
vuopio. 

Oik. kesk ja alh Samimootor Oy:n myymälä on autoilijan monipalve-
lupiste. Kahvioon oli koottu historian esineistöä ja kuvia ja sehtiar-
tikkeleita vuosikymmenten varrelta.

Alla Norjasta tulevat näkevät hinnat kruunuina, Utsjoen suunnalle 
näkyvät eurohinnat.
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POP-UP kahvila ilahdutti

Toholammilla avattiin uusi SEO-ase-
ma alkukesästä. Kahvitusavajaiset 
vietettiin heinäkuun alussa. Raino 
Määttälän veljentyttäret perusti-
vat kesäajaksi trendikkään Pop-Up 
-kahvilan ja pyörittivät sitä koulujen 
alkuun saakka. Hieno idea ja upea 
kahvila!

Uusia SEO-asemia matkailureit-
tien varrella:
Oik. Anttolan SEO sijaitsee Mik-
kelistä Puumalan suuntaan;
Alla: Jaatilan SEO on 4-tien var-
ressa Rovaniemen eteläpuolella.

Alinna: Maaningan Kinnulanlahden SEO-asema 
on Sinisen tien (77) varrella Siilinjärveltä län-
teen.



SEO oli paikallisen yrittäjän Hannu Syväjärven Hajatek Oy:n myötä esil-
lä Kortesjärvellä järjestetyillä markkinoilla ja kohta perään Hajatek 
Oy:n huoltoasemalla omassa markkinatapahtumassa.

Yllä vas. Huoltoaseman piha oli täynnä autoja, markkinat saivat ihmi-
set liikkeelle.

Yllä oik. Markkinateltat olivat näyttävästi esillä sinivalkoisissa väreis-
sä. Monenlaista tarjottavaa löytyi.

Oik. SEO:n aluepäällikkö Juha Tikka yhdessä Hajatek Oy:n väen kanssa.

Markkinat Kortesjärvellä

Energiatehokkuutta!
Voit säästää energiaa 
ja luontoa parantamalla 
samalla myymäläsi näyt-
tävyyttä

Suomen Myymäläkaluste tarjoaa 
helpon tavan pienentää sähkölaskua, 
säästää luontoa ja uudistaa myymälän 
ilmettä!

Vanhat ovettomat kylmälaitteet 
ja pakastimet ovat energiasyöppöjä. 
Päivittämällä laitteesi uusiin energia-
tehokkaisiin ovellisiin malleihin, saat 
huomattavan säästön sähkölaskullesi. 
Ilmoittamalla Suomen Myymäläkalus-
teeseen laitetarpeesi sekä vanhojen 
laitteiden vuosimallin ja tyypin yritys 
lähettää vaihtotarjouksen sähköpos-
tiinne. 

Tarjoaja hyvittää vanhasta omako-
neisesta toimivasta kylmähyllystä jopa 
500 € vaihdossa sen uuteen näyttävään 
malliin. Tarjolla on laaja valikoima 
markkinoiden energiatehokkaimpia 
omakoneisia ovellisia kylmälaitteita ja 
pakastimia, jotka voidaan räätälöidä 
visuaalisesti myymälän mukaan.

Hyödyt 

• Energiatehokas kylmälaite sääs-
tää rahaa pienentyneen sähkölaskun 
myötä

• Laitteen vaihto on aito ekoteko
• Uusi laite parantaa myymälän 

näyttävyyttä
• Vaivatonta ja helppoa. Vanhat lait-

teet noudetaan pois ja kierrätetään  
Verso-konseptin mukaisesti.

Rahoitus kertyneellä säästöllä!

Rahoitussopimuksella yritys voi 
hankkia laitteen ilman kertainvestoin-

teja. Säästyneen rahan voi sijoittaa 
laitteen rahoitukseen, jolloin uuden 
laitteen hankintakulut saa katetuksi 
sähkönsäästöllä.

Carrier-tehdaskampanja on voimas-
sa SEO-päiville 11.11.2016 vuoden 
2016 toimituksiin. Yritys on mukana 
Peurungassa kauppiaspäivillä.

Suomen Myymäläkaluste Oy
Yritystie 12
40320 Jyväskylä
P. 020 719 1170
myynti@myymalakaluste.fi
www.myymalakaluste.fi
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Ajattele, että saisit investoin-
nillesi 4–5 prosentin tuoton, 
verottomasti ja ilman riskiä. 
Samalla suojelisit ympäristöä 
ja parantaisit yrityksesi ima-
goa. Näin ajattelee yhä use-
ampi, ja investoi siksi aurin-
koenergiaan. 

- Asiassa on kaksi oleellista näkökul-
maa. Ensinnäkin Suomessa aurinko 
paistaa niin paljon, että aurinkojär-
jestelmä tuottaa riittävästi sähköä. 
Maaliskuun alusta syyskuun loppuun 
aurinkosähköllä voidaan tuottaa mer-
kittävä osa koko sähkönkulutuksesta,  
kertoo aurinkosähkön tuotevastaava 
Antti Martikainen Savon Voimasta. 

- Toiseksi, aurinkoenergia on myös 
erittäin ympäristöystävällistä, ääne-
töntä ja saasteetonta. Muita hyötyjä 
ovat mm. äärimmäisen pienet huol-
tokustannukset: järjestelmässä ei ole 
liikkuvia, kuluvia osia ja sillä on pitkä 
takuu sekä se on erittäin helppokäyt-
töinen ja käyttövarma, Antti Martikai-
nen summaa. 

Oikean kokoinen järjestel-
mä takaa parhaan tuloksen 

Aurinkopaneelit ovat vain osa aurinko-
sähköjärjestelmää. Invertteri muuttaa 
paneelien tuottaman tasavirran vaihto-
virraksi, jota kiinteistön  sähkölaitteet 
käyttävät. Asiakkaan ei kuitenkaan tar-
vitse miettiä minkälainen järjestelmä 
olisi hänelle paras, sillä Savon Voima 
suunnittelee ja asentaa järjestelmän 
avaimet käteen -toimituksena. 

- Tärkeintä on mitoittaa järjestelmä 
oikein. Asiakkaan sähkönkulutuksen 
perusteella määritellään oikean kokoi-
nen järjestelmä kohteeseen ja muu-
toinkin se suunnitellaan ja mitoitetaan 
aina tapauskohtaisesti. Paneeleiden 
määrää on erittäin helppo kasvattaa, 
jos aurinkosähkön osuutta halutaan 
myöhemmin lisätä, Antti Martikainen 
sanoo. 

- Paras hyöty ja säästö saadaan silloin, 
kun valtaosa tuotannosta käytetään 
itse. Näin säästö on helppo laskea. Se 

on energian hinta plus siirtomaksut 
plus verot. Kesällä sähköä voi syntyä 
yli oman tarpeen, silloin me ostamme 
ylijäämän asiakkaaltamme eli sähkön 
pientuottajalta, lisää Antti Martikai-
nen. 

Kaikkiin kohteisiin

Aurinkopaneelit sulautuvat hyvin ra-
kennettuun maisemaan, oli kyse sit-
ten taajamasta tai maaseudusta. Jär-
jestelmän asennus ja käyttöönotto on 
nopeaa ja se soveltuu kaikille katto-
tyypeille. Aurinkosähköpaneelit asen-
netaankin tavallisesti rakennuksen ka-
tolle ja muut järjestelmään kuuluvat 

sähkölaitteet sijoitetaan kiinteistön 
sisätiloihin. Järjestelmä voidaan ra-
kentaa myös kiinteistön ulkopuolelle 
maa-asennuksena. 

Aurinkosähkön merkitys yrityksissä 
on kasvussa. Yritysten saama 25 %:n 
investointituki parantaa investoinnin 
kannattavuutta entisestään ja paran-
taa sijoitetun pääoman tuottoa. 

- Mitä suurempi järjestelmä on, sitä 
pienemmät ovat yksikkökustannukset, 
Antti Martikainen muistuttaa. 

Teksti: Mediaplanet / Kati Halonen

Puhdasta energiaa auringosta

Tule tutustumaan aurinkojärjestelmiin. Antti Martikainen on esittelemässä au-
rinkosähköjärjestelmiä SEO-kauppiaspäivillä Peurungassa perjantaina 11.11. 

Keskimääräiset kuukausittaiset säteilymäärät 45 asteen
kulmassa etelään päin suunnatulle pinnalle Suomessa
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Helsinki Jyväskylä Sodankylä

Lähde: Ilmatieteenlaitos.



SEO henkilökunta

Hannu Laitinen, toimitusjohtaja 
0400-884 321

Ulla Lindström, talouspäällikkö
(03) 883 0610

Toni Suutari, talousos. esimies
044-327 7966

Tero Riuttamäki, kenttäpäällikkö
045-657 9029

Juha Tikka, aluepäällikkö
040-734 5540

Tuula Kanninen
(03) 883 0615, 040-508 9530 

Mirva Laakso, (03) 883 0611

Marjut Villgren, (03) 883 0612

s-posti: etunimi.sukunimi@seo.fi

Suositut roosapullat palaavat #rinnakkain lokakuussa
VAASAN osallistuu jälleen 

tänä vuonna Syöpäsäätiön 
Roosa nauha -keräykseen 
ja lokakuussa kauppoihin ja 
kahviloihin saapuvat roosalla 
raesokerilla koristellut Roosa 
nauha -kanelipullat. 

Asiakkailta loistopalautteen 
saanut kampanja alkaa lokakuun 
alusta ja kestää koko kuukauden - 
kampanja 22.9.-31.10. Lokakuussa 
vietetään myös Kansallista Korva-
puustipäivää 4.10. ja Roosa nauha 
-päivää 7.10., jotka ovat erinomai-
nen mahdollisuus markkinoida her-
kullisia Roosa nauha -kanelipullia.

- Moni rintasyövästä toipunut 
nainen korostaa, kuinka tärkeää 
läheisten tuki oli heille sairauden 
aikana. Haluamme kannustaa ih-
misiä kaiken kiireen keskellä py-
sähtymään ja ottamaan hetki ai-

kaa läheistensä kanssa rinnakkain. 
Tämän voi tehdä vaikkapa istah-
tamalla ystävän kanssa pullakah-
veille, Kaisa Kivistö Lantmännen 
Unibakelta sanoo.

Anni Hautala jatkaa
pullalähettiläänä

Roosapulla-lähettiläänä jatkaa 
viime vuoden tapaan SuomiPOPin 
aamusta tuttu Anni Hautala. Anni 
tapaa YouTubeen ladattavilla vide-
oilla muun muassa kaksi tunnettua 
artistia, jotka tekevät #rinnakkain-
kampanjan hengessä uutta biisiä. 
Kampanjan aikana julkistettava 
kappale pohjautuu rintasyövästä 
toipuneen naisen ja hänen lähei-
sensä kokemuksiin.

Kampanja-aikana Vaasan Kaneli-
kierrepullien mukana toimitetaan 
roosaa raesokeria, roosat pulla-
vuoat ja valmiiksi painettu hylly-

etiketti. Asiakas voi myös valita uu-
tuustuotteen eli sulattaen valmiin 
Kanelikierrepullan, joka on roo-
sana jo valmiiksi. Pullien myyntiä 
vauhdittamaan saa myymälämate-
riaalia, pusseja ja rasioita. Jokai-
sesta myydystä kampanjapullasta 
lahjoitetaan 2 senttiä Roosa nauha 
-keräykseen.

Tavoitteena on ylittää viime vuo-
den myyntiluku: yli 700 000 pullaa. 
Kampanjaa markkinoidaan aktiivi-
sesti mediaviestinnän ja sosiaalisen 
median kautta tunnisteilla #roosa-
pulla, #roosanauha ja #rinnakkain. 
Ammattilaisille järjestetään tänä 
vuonna myös esillepanokilpailu, jo-
hon voi osallistua lähettämällä ta-
rina kuvan kera Uunituoretta am-
mattilaisille -Facebook ryhmään.

Kampanjapullien myynnin voi 
aloittaa aikaisintaan 22.9. ja 
myynti jatkuu 31.10. saakka.
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Lappeenrannassa tankataan
SEO-Yrityskortilla

Aki Silvennoinen
040-700 5569
seotlpr@gmail.com
GF-Service Oy / 
SEO asemat Lappeenranta
 
SEO Kaukas                              
Standertskjöldinkatu 2                   
53200 Lappeenranta         
95E,98E,Di,Mpö                             

SEO Simolantie
Simolantie 2
53600 Lappeenranta
95E,Di,Mpö 

SEO Joutseno
Varastokatu 1
54100 Joutseno
98E,Di,Mpö

SEO-asemia on Lappeenrannassa 
kesän 2016 jälkeen kolme, sijain-
niltaan sopivasti eri puolilla kau-
punkia, joten alueella toimivat 
yritykset saavat ajoneuvojensa 
tankit täyteen kätevästi ottamalla 
käyttöön SEO-yrityskortin.

SEO-Yrityskortin ostot laskutetaan 
kaksi kertaa kuukaudessa, ja kaik-
ki yrityksen ostot tulevat käyttä-
jittäin kätevästi yhdelle koontilas-
kulle. SEO-laskulle tulee myös lisä-
alennusta dieselöljyistä -2,0 snt/l 
ja bensiineistä -1,0 snt/l.

SEO-kauppiaana toimiva Aki Sil-
vennoinen kehottaa yrittäjiä otta-
maan yhteyttä ja keskustelemaan 
polttoaineostoista.
- SEO:n käytäntö on paras, sillä 
yrittäjä tietää heti hinnan ilman, 
että laskua pitää odottaa, sillä 
alennukset annetaan tolppahinnan 
perusteella.

Lappeenrannassa Kaukaan SEO:lla GF-Service hoitaa 
polttonestejakelun. Muista palveluista vastaa yrittäjä 
Marko Sundström. Aki Silvennoisen GF-Service Oy:llä 
on asemat lisäksi Simolantiellä ja Joutsenossa.


