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Jääkiekkoaiheiset Fani-tuotteet 
Ploki tuo maahan jääkiekkoja ja muita oheistuotteita seuramyyntiin - 
ottelutapahtumiin ja shoppeihin. Urheilufaneja usean vuoden ajan eri 
puolilla Eurooppaa viihdyttäneet tuotteet löydät tuoteluettelostamme. 
Päämiehemme Rykobito on yksi Euroopan suurimmista jääkiekon ja 
urheilun fanituotteiden valmistajista.  Kaikki tuotteet mahdollista tuottaa 
myös yrityksen logoilla!  

Voit tilata tuoteluettelon sähköpostilla, info@beachflag.fi 
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Kiekko-
aiheiset 
FANI-

tuotteet KIEKKO PAINETTUNA 

1,59€/kpl 1-väri+alv 
KAULAHUIVIT 

5,50€/kpl 3-värillä
KIEKKO+PELAAJA 
MOLARIN MASKI- 

AVAIMENPERÄ

Pyydä tarjous 
omista tuotteista 

 ploki@kolumbus.fi 

TARJOUS
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Kevään 2017 otteluihin 
Virallinen pelikiekko (tahraamaton) tosi kovaan tarjoukseen ! 

Tehtaamme valmistaa mm. miljoona jääkiekkoa vuodessa ja 
kymmeniätuhansia muita fanituotteita. Kaikki tuotteet ovat 
korkealuokkaisia ja valmistettu EU:n alueella. 

Teemme tuotteet omilla logoillasi ja väreillä varustettuna. Saat 
kaikki tuotteet toimitettuna suoraan haluamaasi osoitteeseen. 

Pyydä tarjouksemme, niin kerromme lisää. 

MINIMAILA, kokeile tätä hauskaa lisämyyntituotetta 
ottelutauoilla. Kestävä ja yksilöllinen fanituote, joka kulkee 
turnausten mukana. Koristaa koteja, palkintokaappeja ja 
toimistoja. Upea lahja tutuille junnuista vaareihin. 

Ikimuistoinen yrityslahja on teettää omilla logoilla brändätyt 
mailat. 

MAILAKYNÄ, mailakynillä muistat kannattajiasi ja varmistat, 
että urheiluhuuma kestää ottelun päätyttyäkin. 

KAULAHUIVI, Otimme tämän klassikkomallin 
valikoimiimme, koska se on käytännöllisin tapa faneille 
tunnustaa väriä. Kymmeniä eri käyttötapoja. Koko 150x17cm. 
Kysy lisää materiaaleista ja toteutusvaihtoehdoista. 

Hinta esim; 

Kiekko 10012 tahraamaton (ei mustia jälkiä) 1,75 € + alv% 

Minimaila 30010 kuulakärkikynä n.20 cm, seuran 
pakkauksessa     1,79 € + alv% 

Minikiekko-avaimenperä , 100% kopio alkuperäisestä 
pelikiekosta seuran väreillä   1,68 € + alv% 

Minipelaaja-avaimenperä pakkauksessa 2,63 € + alv% 

Kaulahuivi €/kpl , 150x17 cm neulottu 5,50 € + alv% 

Minimaila 45 cm ( €/kpl )     2,93 € + alv% 

Minimaila Molari ( €/kpl )    2,99 € + alv% 

PLOKI, RAJAMÄENTIE 3A, 02780 ESPOO, FINLAND +358 440 674230, WWW.BEACHFLAG.FI !2

Fanipaidat, kiekot 
minimailat, 

avaimenperät 

Kaikki tuotteet tehdään  
seuran tai yrityksen omilla 
logoilla ja väreillä. 
Painatus 1-4väriä tai 
hopea/kulta. Virallinen 
pelikiekko ei anna mustia 
raitoja kaukaloon!


