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PUOLI VUOSISATAA PELEJÄ

1

Suomessa valmistettu tuote!

Sisä

llysl

Pelikortit s. 4
Palapelit s. 6

Noppapelit s. 7

Suomalaista laatua!
Tactic Games Oy on suomalainen perheyritys, jolla on vankka ja pitkä historia pelien
kehittämisessä ja valmistuksessa. Olemme lähellä ja läsnä! Kotimaisuus on valttia, kun asiat
halutaan hoitaa oikealla tavalla, nopeasti ja järkevissä mittasuhteissa. Vastaamme niin
pieniin kuin suuriinkin tarpeisiinne joustavasti ja välittömästi. Kotimaisuus on meille tärkeää,
mutta samalla Tactic on kasvanut Pohjois-Euroopan suurimmaksi pelitehtaaksi.
Koska valmistamme vientiin miljoonia pelituotteita vuodessa, pysymme alati pelibisneksen
ajan hermolla ja viimeisimpien trendien aallonharjalla.
Olemme pelituotteiden ammattilaisia! 50 vuoden kokemuksella voimme todeta, että
pelisuunnittelumme, graafinen osaamisemme sekä pelien valmistukseen erikoistunut
tuotantomme ovat alansa parhaimmistoa. Laatu on taattu: Tactic-pelit ovat laadukkaita
niin sisällöllisesti kuin painoteknisesti. Tuotteemme ovat korkealuokkaisia!

Muistipelit s. 8
9
Asiakastuotteet s.

Valitsemalla Tactic-tuotteen laatu näkyy viestissäsi ja välittyy saajalle asti!
Promotuotteen saaja viettää pelin parissa aikaa ja samalla viestisi tulee varmasti huomatuksi.
Positiiviset hetket pelin parissa painuvat mieliin, eikä lahjan antajaakaan silloin unohdeta.
Minna Yppärilä
Tuoteryhmäpäällikkö
Tactic Games Oy / Promotuotteet

ORGANISA TION
CERTIFIED BY

Ulkopelit s. 12
Tarrapersonointi s.

14

Muut s. 15
Tuoteryhmäpäällikkö · Minna Yppärilä · +358 50 3473 348 · minna.ypparila@tactic.net
Myyntijohtaja
· Juha Nieminen · +358 40 0671 030 · juha.nieminen@tactic.net
Tactic Games Oy
· www.tactic.net/promo · PL 4444 · Raumanjuovantie 2, 28101 Pori
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Mediapintaa molemmin puolin!

Käytössä ovat
kansainvälisesti
tunnetut korttimallit:

Olemme Suomen ainoa aito pelikorttitehdas.
Painamme yli 20 miljardia korttia vuodessa.
Pakka pelikortteja on loistava promootiotuote! Pelikorttien ja niiden pakkauksen
mediapinta on suuri ja valittavana on useita kansainvälisesti tunnettuja korttimalleja.
Asiakaspainatus on mahdollista tehdä yksi- tai kaksipuolisena.

Bridge

Korttien painopinnat antavat yrityksille, yhdistyksille, järjestöille tai seuroille
rajattomat mahdollisuudet kertoa monipuolisesti itsestään, tuotteistaan ja
toiminnastaan. Viihdyttävien hetkien lisäksi kortit takaavat laajan ja pitkäkestoisen
brändinäkyvyyden. Kaiken lisäksi pelikorttipakka on edullinen liikelahja.
Korttipakat ovat myös käteviä postittaa, helppo kuljettaa mukana ja antaa henkilökohtaisesti. Yhdistykset, järjestöt ja seurat voivat esimerkiksi ideoida korteista
tuotteen toimintansa varainhankintaan.

International

Royal

Special - oma design

Big

Minimitilausmäärät:
•
•

290 pakkaa / yksipuolinen asiakaspainatus
580 pakkaa / kaksipuolinen asiakaspainatus

Korttirasiat voidaan tarvittaessa pakata näyttäviin
myymälädisplayhin, jotka tuovat ne hyvin esille.
•

Lisää kuvia: www.tactic.net/promo
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Tämä kuitenkin edellyttää 2030 pakan tilausta
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Pala
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Onnistumisen palaset!
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Omannäköinen klassikko!

Useimmat meistä pitävät palapeleistä. Joko niiden mielenkiintoisten kuvien ja
kauniiden maisemien vuoksi tai silkasta kokoamisen ja valmiiksi saamisen ilosta.
Palapeli on promootiotuotteena yksi mieliinpainuvimmista, sillä sen parissa vietetään
helposti pidempikin tovi. Kuvallinen viesti painuu varmasti mieleen.

Tuote, joka ei taatusti jää saajaltaan käyttämättä!

Palapelejä on usean kokoisia. Aina pienemmistä A5- ja A4-kokoisista ns. liimatuista
kehyspalapeleistä tuhannen palan peleihin asti. Kehyspalapelit toimivat erityisen
hyvin erilaisina tapahtumatuotteina.

Laatikon graafinen ilme on asiakkaan suunniteltavissa.

Kehyspalapelit:
• A5: 20 palaa
• A4: 28 tai 40 palaa

Laatikkopalapelit:
• 34 x 48 cm – 500 palaa
• 48 x 67 cm – 1000 palaa

ape
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Nämä yrityksen tuotekuvalla ja logolla varustetut pelit ovat sekä näyttäviä ja
haluttuja yritys- ja asiakaslahjoja että give away -tuotteita.

Give away -Yatzy
• 12,5 x 8,5 x 2,5 cm

Laatikko-Yatzy
• 18,5 x 11,5 x 3,5cm

Minimitilausmäärä 1000 kpl

Minimitilausmäärät
• pienissä palapeleissä 1000 kpl
• 500 ja 1000 palan palapeleissä 500 kpl
Pakkauksen suuri pinta-ala luo moninaiset mahdollisuudet tuotteen
tai brändin markkinointiin.

Give away -Yatzy

Kehyspalapeli

Laatikko-Yatzy

Laatikkopalapeli
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Lisää kuvia: www.tactic.net/promo
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Tuote, josta sinut muistetaan!

elit

Muistipelin avulla voit välittää haluamaasi informaatiota mieleenpainuvasti.
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Uniikki ja erilainen jää mieleen!

otte

et

Yritykselle / yhdistykselle varta vasten suunniteltu peli tai muu asiakastuote.

Korttien molemmille puolille voi painattaa sekä kuvia että tekstiä. Muistipelejä
on saatavilla korttikokoisista peleistä aina laatikossa oleviin peleihin.

Oman pelin tai tuotteen suunnittelussa teitä auttavat ammattitaitoinen ja idearikas
henkilökuntamme. Tuotteen visuaalinen ilme (esim. pelilaatikko) viimeistellään
yrityksen graafisen ilmeen mukaiseksi.

Parien määrä on valittavissa seuraavasti:

Personoitu asiakastuote voi olla esimerkiksi:

Pelikortti-memo
• 16 paria/peli + ohjeet
• 26 paria/peli + ohjeet

Laatikko-memo
• 36 paria/peli

(korttikoko 58×89 mm)

(laatan koko 63×63 mm, laatikon koko 220x220x50 mm)

•
•
•
•

lautapeli
tunnepeli
ohjauspeli
kaupunkipeli

•
•
•
•

joulukalenteri
oma idea
puuha- ja värityskirja
taskulehtiö, muistikirja

Minimitilausmäärä 1000 kpl.

Minimitilausmäärät:
• pelikortti-memo 580 pakkaa
• laatikko-memo 1000 kpl

Oma lautapeli
Laatikko-memo

Pelikortti-memo
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Tunne- ja ohjauspelit sisältävät usein teksti- ja kuvakortteja, säännöt ja laatikon.
Pelien avulla voidaan opetella mm. tunnistamaan erilaisia tunnetiloja
sekä miettimään niiden käsittelemistä. Kortit voivat myös sisältää konkreettisia
tehtäviä, joissa harjoitellaan vaikkapa kielellisiä valmiuksia.

astu

otte

Tunnepeli
Joulukalenteri
Etu- ja takakansikuvan lisäksi kalenteriin saa monta persoonallista
luukkukuvaa tai -tekstiä. Myös luukkujen taustat ovat hyödynnettävissä.

Oma idea
Onko sinulla tuote tai idea vailla
pakkausta? Kestävä ja visuaalisesti
kaunis pakkaus lisää tuotteesi
vetovoimaa!

Ohjauspeli

Kaupunkipeli - paikallistuntemusta lisäävä business –peli.
Parhaimmillaan oikea yhteistyön voimannäyte!

Kysy erikokoisia
laatikkovaihtoehtoja.
Ylivetomateriaali on täysin personoitavissa.

Yrityspakettiin kuuluu:
• mainospaikka laudalla logon kera
• 2 osakekorttia, joiden taustaan saa yrityksen mainoksen
• lisäksi yritys saa luoda kysymys- tai
sattumakortteja, joiden asiat
liittyvät heidän
yritykseensä

Lehtiö tai puuhavihko
• stiftattu, liimattu tai kierreselkä
• puuhavihkoja ja värityskirjoja
• lehtiöt ja vihot apuviivoilla tai ilman
• saatavilla eri kokoja

Lisää kuvia: www.tactic.net/promo
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Ulko
Heittämällä mieleenpainuva!

Ulkopelit omalla tarralla!

t

Voit valita suosikkisi laajasta ulkopelivalikoimastamme.

Mölkyt ovat 100 % Suomessa valmistettuja.
•
•
•
•

peli

Minimitilausmäärä:
• lätkä- tai tarrapersonointi kanteen 30 kpl
• painatus vyötteeseen: 3000 kpl

suomalaista koivua ja mäntyä
merkinnät poltettuja
mukana sääntö- ja pistevihko
kestävä ja suosittu ikivihreä klassikko

Yrityksesi logo tai muu teksti voidaan polttomerkitä laatikon alalautaan molemmille
puolille. Mölkky Originalin heittokapulaan voidaan polttomerkitä “lentävä” sloganisi.
•
•
•

Tasku-Mölkky 		
Tupa-Mölkky 		
Mölkky Original

6,7 x 8 x 4,7 cm
11 x 16 x 9 cm
19 x 31,5 x 22 cm

Minimitilausmäärä: 30 kpl

[53577]

[54391]

[53576]

[53575]

[40210]

[40740]

[40268]

[52521]
[52531]
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[54390]
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Omalla tarralla personoitu!
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oint

Profiloi Tactic-peli omalla tarralla!
Tactic-pelejä on mahdollista personoida omalla tarralla, jossa on
haluamasi tervehdys.
Pelivalikoimamme on tunnetusti erittäin laaja, joten valinnanvaraa riittää.
Monipuolinen konekantamme antaa mahdollisuuden räätälöidä useasta
menestystuotteestamme asiakasversion. Pelien hintataso pysyy sallittujen raamien
sisällä eikä ylimääräisistä veroista tarvitse huolehtia.
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Hellyyttävät pehmot!
Valikoimaamme kuuluvat myös
laadukkaat pehmolelut, joista saa
tuotemerkinnöillä valloittavan
promootiotuotteen.
Minimitilausmäärä: 3000 kpl

Tarravaihtoehtoja on useampi ja ne ovat neliväripainettuja. Tarrat liimataan valmiiksi
peleihin ja ne pakataan uudestaan kutistekelmuun. Tämän jälkeen robotti pakkaa ne
pahvilaatikoihin 6 tai 12 pelin erissä.
Nyt saatavilla on myös 3D-linssitarroja!
Tarrapersonoidun pelin minimitilausmäärä on 24 kpl.
Esimerkkejä tarroista:

Tavallinen tarra
• myös muotoonleikkaus

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 		
Painos 1/2017

ORGANISA TION
CERTIFIED BY

3D linssitarra

Tustustu tuotevalikoimaan: www.tactic.net
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Onnistumisen palaset - Tacticilta!
Minna Yppärilä
Tuoteryhmäpäällikkö
+358 50 3473 348
minna.ypparila@tactic.net
Juha Nieminen
Myyntijohtaja
+358 400 671030
juha.nieminen@tactic.net
www.tactic.net/promo
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