
 

Ärikingituste hulgihinnakiri 

 
 

Kinketee: 

al. 30tk 6,30 + km/tk 
al. 100tk 5,90 + km/tk 
 
Logo või muu kleepsu lisamine tasuta, kui kleeps on olemas. Aitame ka kleepsu trükkimisega: 
0,2 + km/tk 
 

 
 
Karbiga kinketee 

Ühene karp:        Kahene karp:  
    
al. 30tk 7,60 + km/tk       al. 30tk 12,90 + km/tk 
al. 100tk  6,90 + km/tk       al. 100tk  11,50 + km/tk  
 
Logo või muu kleepsu lisamine tasuta, kui kleeps on olemas. Aitame ka kleepsu trükkimisega: 
0,2 + km/tk 
 



 

 

Eridisainiga teed klaasis 

Kujundame teile unikaalsed sildid klaasis kinketeedele koos teie sõnumi, logo jm tekstidega 

Ilma karbita kinketee al. 100 tk, 9,85 + km/tk 
Koos karbiga kinketee  al. 100tk, 11,00 + km/tk 
 
 

 

 

 

Käsitööteed  

al. 30tk 2,90 + km/tk 
al.100tk 2,60 + km/tk 
 

 

Eridisainiga käsitööteed  

Alates 100tk 3,20 + km/tk 
Alates 300tk 2,90 + km/tk 
 
 

  

Nippe ärikingi valimiseks: 

  

Läbimõeldud kink kliendile või kolleegile on nutikas viis koostöösuhte tugevdamiseks, tema 
tänamiseks ja koostöö tunnustamiseks. Dale Carnegie on öelnud, et maailm on täis isekaid 
inimesi ja nendel inimestel, kes on teistele abiks ja toeks, on väga suur eelis. 

Tunne kliendi ja kolleegi soove - uuri muu suhtluse seas, mis on tema personaalsed või 
ettevõtte prioriteedid ja püüdlused, et saaksite lisada kingile liigutava sõnumi. 

Universaalsed soovid - kui personaalseid soove teada ei ole, saab kasutada soove 
universaalsetel teemadel, mis puudutavad enamus inimesi: tervis, majanduslik heaolu, 
perekond 

Püsiv kingitus nähtaval kohal - kingitus, mida on hea panna lauale, riiulisse või kapi peale ja 
millel on positiivne sõnum, meenutab teid talle ja saate olla kindlam koostöö jätkumises ka 
järgmisel aastal. 

Lisa personaalsust - lisa kingile komplimendiga sõnum või personaalselt kirjutatud tänu 



 
 

Aitame Teil rõõmuga valida liigutavaid sõnumeid kingi juurde, et teie koostöösuhe järgmisele 
tasemele viia.  

Helista 5515057 või kirjuta order@especha.ee 

Ülevaate kinketeedest leiab siit 

Käsitööteedega saab tutvuda siin 

Kontoriteed leiab siit 

 

Liigutavat kinkimist! 

 

Especha OÜ    päringud: 5515057   reg nr:  12409094 

Kristiina 15, Tallinn   tootmine ja logistika: 56665992  KM nr:  EE101620240 

http://www.especha.ee/kategooria/komplimendid/
http://www.especha.ee/kategooria/kasitootee/
http://www.especha.ee/kategooria/kontoritee/

