
Turvallisesti 
takaisin

toimistolle, asiakas- ja aulatiloihin… 
Missä on viestisi tarve, siellä jeesaa Niini.



Kuka suunnittelee toimivimmat pinnat? No Niini.

Poikkeusajan jälkeen alkaa arki pyörimään. Siihen on hyvä 
varustautua jo ajoissa, sillä tarve hygienia- ja turvaväli-viestinnälle 
jatkuu vielä kenties pitkäänkin. Keräsimme sinulle erilaisia 
viestintäpintoja jo valmiiksi, joista saat ideoita ja ajatuksia omaan 
viestintääsi.
Ole rohkeasti yhteydessä Niiniin. Autamme sinua ideasta 
toteutukseen, toimituksesta asennukseen. Meillä on paljon 
tyytyväisiä asiakkaita, joille annamme palveluissamme nopeus-, 
tyytyväisyys- ja innovaatiotakuut. 

Perheyrityksenä välitämme aidosti asiakkaistamme ja toisistamme, 
ja asiantuntevat niiniläiset jeesaavat sinua aina parhaansa mukaan. 

Toimimme myös verkossa 24/7 www.niinishop.fi

http://www.niinishop.fi/


Julisteet, kyltit, valotaulut, infotarrat ja taululevyt
Sama muoto, materiaalia ja kokoa vaihtamalla voi toimia monenlaiseen viestintään. 
Julisteilla voit viestiä seinillä tai kehyksissä. Valotauluissa saat viestisi näkymään myös 
pimeässä. Tarrana viestit ikkunoissa, ovissa tai vaikkapa vessan peileissä. Taululevyillä 
teet sen siististi aula- ja asiakastiloissa, mutta tarvittaessa myös ulkotiloissa.
• Peruskoot A5, A4, A3, A2, A1, A0 ja julistekoot 50 x 70 cm & 70 x 100 cm. Laminointi 

suojaa tuotetta ja sitä voi pyyhkiä. Laminointi on mahdollista aina leveyteen 100 cm.



Viestit pöydillä

Pöytäpinnoilla on hyvä olla 
muistutus esimerkiksi käsidesin 
käytöstä tai käsienpesun 
tärkeydestä. Meillä on 
monenlaisia vaihtoehtoja 
pöydällä oleviin 
viestintäpintoihin. 

Mm. pöytäkolmio on kätevä, 
siihen voit laittaa viestejä 
menusta toimintaohjeisiin.

Muotoon leikatut 
pöytäkolmiot

A5 & A4 
2-puoliset 

mainosständit

Lasinalusille 
tulostetut 

täsmäviestit

A5, A4 & A3 
pöytäkolmiot



Toimistolla, varsinkin avokonttoreissa ja kokoustiloissa on hyvä pitää huolta turvaväleistä 
työpisteissä. Merkitse ne selkeästi ja tarroin, materiaaliksi löytyy mm. Yupo-tarraa, joka 
tarttuu monenlaiseen pintaan ja sitä voi käyttää useampaan kertaan.



Rollupit ja etäkokoustaustaEtätyötausta (1200 mm leveä rollup), bamburollup (800 x 2200/600 x 1800 mm) sekä perusrollupit



Tarroja ikkunasta lattiaan, kerro tarpeesi niin 
ehdotamme sinulle parhaan materiaalin



Portaat, hissit, taukotilat ja wc:t
Pidä huolta myös 
turvallisuudesta kiinteistön 
yleisillä kulkupaikoilla, kuten 
portaissa, hisseissä, 
taukotiloissa ja vessoissa.

Infoat ihmisiä kulku-
suunnista, turvaväleistä, 
maksimihenkilömäärästä tai 
muistutat käsihygienian 
merkityksestä, kuljettaessa 
yleisissä tiloissa, joissa 
kosketaan kaiteisiin tai 
ovenkahvoihin.
Meiltä saat myös 
antimikrobista kalvoa, jolla 
suojaat mm. hissin nappulat 
ja maksupäätteet.



Hissit



Wc-tilat



Hälyhuput – kätevä viestintäpinta

Hälyportit toimivat liiketiloissa 
myös loistavana viestintä- tai 
mainospintana viestit sitten 

riittävästä turvavälistä, 
käsidesistä tai mainostat

yrityksesi tuotetta tai palvelua.

Vakiokokojamme:
450 x 1300 mm
450 x 1750 mm



Suojapleksit pöytäkiinnityksellä 
tai tukevalla alumiinisella jalalla
Niiniltä tai NiiniShop-
verkkokaupastamme 24/7.

www.niinishop.fi

http://www.niinishop.fi/


Kankailla näyt pitkälle ja viestit myös toimitilasi ulkopuolelle



Seinäkkeet
Meiltä tilaat erilaiset seinäkkeet, jolla 
varmistat turvavälit ja rajaat tiloja.
Fabric-seinäkkeellä taklaat suuret pinnat, 
ja Frame/Popup-seinäkkeellä rakennat 
vaikka huonetilan tai yhdellä moduulilla 
jaat tilan osiin. 
Klikkaa otsikkoa, ja katso videot.

https://niini.fi/painopalvelut/painotuotteet/messuseinakkeet/


Kuljetus- ja lastausalueet

Kuorman purku ja 
tavaranvastaanotto, jälleen 

olemme kontaktissa. Muistuta 
turvavälistä, käsienpesusta tai 

muista ohjeista myös 
toimittajia ja alihankkijoita.

Suomen kesän kestävät 
materiaalit saat tilattua meiltä!



Suoramainonta
Suoramarkkinointi on kustannustehokas tapa välittää 
viestiä. Oli kohderyhmä sitten kuluttajat tai yritykset, 
voimme kohdentaa viestisi juuri oikeille henkilöille ja 
tulokset ovat helposti mitattavissa. Toteutus voi olla 
perinteinen kirje, esite, kortti tai kun halutaan paras 
mahdollinen huomioarvo kampanjalle, käytettävissäsi 
ovat monipuoliset suoramarkkinoinnin erikoisratkaisut.



Graafinen suunnittelu
YRITYSILMEET
Suunnittelemme yrityksesi brändiä tukevan ja vahvistavan 
visuaalisen ilmeen, jolla erotut eduksesi. Ilme sisältää logon 
tai liikemerkin, värit, typografian sekä graafiset elementit ja 
kuvamaailman. Nämä muodostavat yhtenäisen 
kokonaisuuden, jota on helppo soveltaa niin printissä kuin 
verkossa. Laadimme ilmeen käytön tueksi graafisen ohjeen.

TAITTOPALVELUT
Suunnittelemme ulkoasut painotuotteille käyntikorteista 
rollupeihin. Teemme myös taitot valmiisiin taittopohjiin. 
Sovellamme yrityksesi visuaalista ilmettä ja huomioimme 
painotekniset vaatimukset sekä sähköisissä julkaisuissa 
saavutettavuuden.
KUVAT

Tarjoamme yrityksesi tarpeisiin suunniteltuja kuvituksia, 
ikoneita ja infograafeja. Teemme kuvankäsittelyä ja 
viimeistelemme kuvat painoa varten. Autamme tarvittaessa 
myös kuvamateriaalin hankinnassa.



Perheyrittäjyyttä 
yli 60 vuotta 



Pidetään yhteyttä!

p. 010 6803 400

myynti@niini.fi

etunimi.sukunimi@niini.fi

www.niini.fi

www.niinishop.fi

Seuraa meitä somessa
https://www.facebook.com/niinioy/

https://www.instagram.com/niinioy/

https://www.linkedin.com/company/niini/

http://www.niini.fi/
http://www.niinishop.fi/
https://www.facebook.com/niinioy/
https://www.instagram.com/niinioy/
https://www.linkedin.com/company/niini/
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