
HELPOIN JA HUOLETTOMIN 
TAPA TEHDÄ 

VARAINHANKINTAA

Verkkokaupastamme: www.suomivita.fi
VITAMIINIT JA RAVINTOLISÄT



50 µg D-vitamiini, 270 kaps.  
(9 kk annos) 
Hinta asiakkaalle kotiin 
toimitettuna: 29,90 €

Monivitamiini, 30 tabl.  
(1 kk annos) 
Hinta asiakkaalle kotiin 
toimitettuna: 17,90 €

Omega-3, 180 kaps.  
(3 kk annos) 
Hinta asiakkaalle kotiin 
toimitettuna: 35,70 €

Maitohappobakteeri, 30 kaps.  
(1 kk annos) 
Hinta asiakkaalle kotiin 
toimitettuna: 22,90 €

Monivitamiini + 
Maitohappobakteeri,  
30 tabl. + 30 kaps. (1 kk annos) 
Hinta asiakkaalle kotiin 
toimitettuna: 35,70 €

50 µg D-vitamiini, 60 kaps.  
(2 kk annos) 
Hinta asiakkaalle kotiin 
toimitettuna: 9,90 €

SUOSITUT TUOTTEET - JA 
MUKAVAT TUOTOT!
Lähes kaikki tarvitsevat ravintolisiä ja vitamiineja, joten laadukkaat 
tuotteemme ovat loistavia tehokkaaseen varainhankintaan. Katso 
alta kuinka paljon tienaatte myymällä tuotteitamme:

JO YLI 
250 000 

TOIMITETTUA 
TUOTETTA  



Toimintamallimme on teille vaivaton – me teemme paljon asioita puolestanne. 
Vertaa itse: 

TOIMME VARAINHANKINNAN 
TÄHÄN PÄIVÄÄN

25 tiimiläistä myy kukin 10 tuotetta. Tuottonne: 1875 € *

(*Tuottoesimerkissä on käytetty keskiarvoista 7,5 € tuottoa. Todellinen 
tuottonne riippuu myymienne tuotteiden hinnasta.)

NÄIN HELPOSTI TIENAATTE 1875 €!

SÄÄSTÄ AIKAA 
JA VAIVAA 

PERINTEISEEN 
VARAINHANKINTAAN

VERRATTUNA



Aloita varainhankinta tai kysy lisätietoja:

suomivita.fi/varainhankinta

varainhankinta@suomivita.fi

Puhelin 044 450 0549

SuomiVita Oy on vuonna 2011 perustettu, 100 % suomalainen hyvinvointialan 
yritys. Valmistutamme ja markkinoimme korkealaatuisia, suomalaisille 
suunniteltuja ravintolisiä.

ALOITA VARAINHANKINTA SUOMIVITAN KANSSA

SUOMIVITAN
VARAINHANKINTA

PERINTEINEN 
VARAINHANKINTA

Täysin sähköinen rahaliikenne

Myynnin reaaliaikainen seuranta

Voit aloittaa varainhankinnan jo tänään

Paperiton, helppo ja yksinkertainen tapa 
kerätä varoja

Nopeat tuottojen tilitykset

Tuotteilla ilmainen kotiintoimitus 
suoraan postilaatikkoon

Edulliset hinnat asiakkaille

Tuotteilla laatutakuu sekä ilmainen 
toimitus ja palautus

Asiakkaat ostavat tuotteet itse suoraan 
verkkokaupasta

Tunnetut ja tarpeelliset tuotteet

0 € alkuinvestoinnit ja täysin riskitön
toimintamalli

Mahdollisuus jatkuviin tuottoihin
myynnin lopettamisen jälkeen
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Osa tuotteista mahdollistaa jatkuvan tuoton

Varainhankinta-asiakkaat maksavat tuotteista 
saman edullisen hinnan kuin muutkin asiakkaamme
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Yleensä ei, riippuu yhteistyökumppanista

Riippuu yhteistyökumppanista

Riippuu yhteistyökumppanista

Riippuu yhteistyökumppanista


