ILMASTOTEKOJA
SIEMENKIEKOILLA
Tilaa Metsien Suomi
-siemenkiekkoja yrityksesi tai
organisaatiosi nimellä!

Metsien Suomi
-siemenkiekko
on valmiiksi
mietitty,
ainutlaatuinen
jakotuote.

Siemenkiekot ovat hauska, aktivoiva ja
ainutlaatuinen tapa herättää huomiota.
Ne on kehitetty varta vasten Metsien
Suomi -kampanjaa varten. Siemenkiekko
on ympäristöystävällinen hyvän mielen
jakotuote, jonka avulla pysyt saajan
mielessä pitkään.
Siemenkiekon avulla kuka tahansa voi
kasvattaa oman puun ja tehdä siten
ilmastoteon. Metsien Suomi jakoi vuoden
2020 aikana suomalaisille kaikkiaan
150 000 kappaletta siemenkiekkoja,
joissa kussakin on kuusi männyn siementä.
Siemenkiekot saavuttivat suuren
suosion ja niitä on kyselty jatkuvasti lisää.

Nyt voit tilata siemenkiekkoja oman
organisaatiosi tai yrityksesi nimellä
varustettuna jaettavaksi asiakkaillenne
tai muille sidosryhmillenne.
Siemenkiekot ovat jatkossakin Metsien
Suomi -siemenkiekkoja ja niiden ulkoasu
pysyy muuten samana, mutta siemenkiekkoon voidaan painattaa lisäksi
lyhyt teksti, kuten: Vastuullisesti
mukana [organisaatio/yritys].

Vaivaton jakaa,
helppo ihastua
Voit tilata siemenkiekoille
myös jalallisen jakotelineen,
jonka avulla siemenkiekkoja
on kätevä jakaa erilaisissa
tilaisuuksissa.

Iso teko pienessä
paketissa
Kiekon sisältämien
siementen kylväminen on
mitä yksinkertaisin ilmastoteko, koska sen siemenistä
kasvaa puu. Kasvaessaan
täysikokoiseksi puu on
sitonut itseensä hiilidioksidia saman verran
kuin 5000 kilometrin ajo
tavallisella perheautolla
tuottaa.

Tarkemmat tiedot
•

Siemenkiekko on biohajoava, se on valmistettu
kierrätetystä paperimassasta (70%) ja kasvuturpeesta (30%). Myös kiekossa käytetyt
etiketit ovat biohajoavia. Kiekon halkaisija on 6,5 cm.

•

Kiekko asetetaan sellaisenaan maahan.
Sen sisältämä kasvuturve auttaa siemeniä alkuun.

•

Kussakin kiekossa on eri puolille Suomea
soveltuvia siemeniä.

•

Tilauksen minimimäärä: 10 000 kpl.

•

Myyntihinta: 0,55 € + alv 24 % / kpl.

•

Tilaukseen lisätään lähetyskulut.

•

Sitovat tilaukset 31.12.2020 mennessä.

•

Toimitusaika: kevät 2021.

•

Suositeltava istutusaika: toukokuu–syyskuu.

•

Mahdollisuus tilata lisämaksusta kartongista
tehty, jalallinen jakoteline.

Lue lisää siemenkiekoista
metsiensuomi.fi/kasvatasiemenkiekon-avulla-oma-puu
Siemenkiekot ovat mainio tapa ilahduttaa ja saada
myönteistä huomiota yrityksellesi tai organisaatiollesi – ja samalla voit tukea metsäalan yhteisen
hankkeen näkyvyyttä.

Lisätietoja ja tilaukset
Juhana Kajander
juhana.kajander@smy.fi / p. 0400 210773

Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki

metsiensuomi.fi

