




Ajatuksesta todeksi
Tarjoamme valtakunnan parasta palvelua ja asiantuntijuutta sekä laadukkaan  
ja kattavan tuote- ja palveluvalikoiman suurkuvatulosteiden ja teippausten parissa.

Laatu, toimitusvarmuus, nopeus sekä henkilökohtainen palvelu ohjaavat  
jatkossakin toimintaamme. Palvelemme valtakunnallisesti kaiken kokoisia yrityksiä. 

Avullamme löydät parhaat ratkaisut juuri Sinun tarpeisiisi.

Olemme täällä Sinua varten – tervetuloa!



Teipit & kalvot

Ikkuna- ja ajoneuvoteippaukset ovat olennainen osa yrityksen ilmettä ja markkinointia – niiden avulla muutat liiketilat ja kuljetus-
välineet omiksi mainospinnoiksesi. Teippaus on kustannustehokas ja nopea keino hankkia huomiota tai vaihtoehtoisesti peittää 
kohteet, jotka eivät sitä kaipaa. Mainosteippausten käyttötavat ovat lähes rajattomat ja meidän avullamme valitset parhaat ja 
tarkoituksenmukaisimmat materiaalit ja toteutustavat.

Anetcom Oy:llä on teippauksista yli 20 vuoden kokemus ja olemme virallinen 3M-tuotteiden jälleenmyyjä. Meillä on kokonaan 
oma tuotanto ja erittäin vankkaa osaamista niin autojen, kiinteistöjen kuin muidenkin pintojen teippauksista. Pirkkalassa sijaitse-
vat laajat toimitilamme mahdollistavat vaivatta jopa kolmen kaksikerroksisen bussin teippauksen samanaikaisesti!

Kalvojen avulla ikkunaan saadaan näköeste ja UV-suoja. Valikoimastamme löytyy erilaisia vaihtoehtoja huomaamattomista 
kalvoista täyden näköesteen antaviin peilikalvoihin. Kalvojen myötä myös auringonlämpö jää ikkunan ulkopuolelle – aurinkosuo-
jakalvomme suojaavat UV-säteilyltä 99,9 %.
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• Ajoneuvoteippaukset

• Asfalttitarrat

• Auringonsuojakalvot kiinteistöihin

• Autojen ikkunatummennukset

• Hiekkapuhallusjäljitelmäteippaukset

• Ikkunateippaukset

• Lattiatarrat

• Merkintätuotteet

• Staattiset tarrat

• Turvakalvot kiinteistöihin

• 4-väritarrat

Ammattitaitomme on käytettävissäsi. Käänny kaikissa kysymyksissäsi myyjiemme 
puoleen ja yhdessä löydämme juuri sinun tarpeisiisi oikean teippausratkaisun!

Meiltä saat mm.



Aurinkosuoja- ja murtokalvot

Auringonsuojakalvot vähentää auringon lämpökuormaa jopa 77% Kalvojen ansiosta riippuvuus ilmastoinnista, lämmityksestä ja 
verhoista vähenee. Kalvoilla estetään esimerkiksi näyteikkunassa olevien tuotteiden haalistumista.  Auringonsuojakalvot vähen-
tävät vahingoittavia säteitä jopa 99,9%.  Kalvot ovat lähes näkymättömiä joten ne eivät vaikuta näkyvyyteen.  

Hyödyt:

• Energiansäästö 
• Mukavuus 
• Häikäisyn ja heijastusten esto
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Turvakalvot tekevät lasista erittäin kestävän ja vaikeuttavat siten murtovarkauksia ja ilkivaltaa. Kalvo antaa sirpalesuojan ja 
vaimentaa lasiin kohdistuvaa iskuvaikutusta. Lasin rikkoutuessa sirpaleet liimautuvat kalvoon ja pysyvät tiukasti paikallaan 
ehkäisten sirpaleista johtuvia vakavia loukkaantumisia tapaturma-tilanteissa.

Hyödyt:

• Varkauksien ehkäisy 
• Sirpalesuoja 
• Läpinäkyvä ja huomaamaton



Mainostelineet ja messuosastot

Laatu erottuu edukseen. Se, miten yrityksesi näkyy messuilla, katukuvassa ja omassa toimipisteessään, on myynnin kannalta 
hyvinkin ratkaisevaa. 

Anetcom Oy tarjoaa kattavan tuotevalikoiman merkkivalmistajien mainostelineitä niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Kevyet ja 
helppokäyttöiset seinäkkeet, rollupit sekä esite- ja bannertelineet tuovat tyyliä ja ilmettä messupisteelle, kun taas beachflagit 
ja muut kevytlippuratkaisut opastavat ja elävöittävät ulkotapahtumaasi. Raskaan sarjan ammattikäyttöön tarkoitetut työmaa-
taulut, trussitelineet, bannergearit ja erikoisratkaisut toteutamme aina tarpeen ja kohteen mukaan, lujalla kokemuksellaja 
ammattitaidolla.
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• A-telineet

• Bannergearit

• Banner-telineet

• Beachflagit

• Dropflagit

• Esitetelineet

• LKV-opastelineet

• PopUp-seinäkkeet

• Rollupit

• Trussitelineet

• Työmaataulut

• Erikoisratkaisut

Meiltä saat mm.



Messut ovat tuhannen taalan paikka saada uusia asiakkaita ja kertoa yrityksestäsi. Oikeanlaisilla materiaaleilla ja hyvällä suun-
nittelulla tämä onnistuu varmasti helpommin ja kustannustehokkaammin. Maailmanluokan messuosasto on nyt lähempänä kuin 
osasit kuvitellakaan.

• Messuseinäkkeet ja -tiskit

• Messutulosteet ja -somisteet

• Monitor- ja Ipad-telineet

• Panoramic Frame -konsepti 
– Suunnittelu, Tuotanto, Asennus, Vuokraus

• Pöytäständit

• Rakenteet ja profiilit

• Rollupit, banner- ja esitetelineet

• Trussirakenteet

Meiltä saat mm.



Kankaat & tulosteet

Tämä tuoteryhmä sisältää kaiken ja vielä enemmän: banderollit, julisteet, kankaat, levyt, liput, paperit, somisteet, tarrat, taulut, 
vinyylit… Kerro ajatuksestasi ja me toteutamme sen!

Mihin, mitä, miksi, milloin? Meille tärkeintä on asiakkaamme tyytyväisyys ja jotta tämä täyttyisi, selvitämme joka kerta toiveesi ja 
tarpeesi. Oma tuotantomme takaa laadun ja mahdollistaa nopeat toimitukset. Autamme suunnittelussa ja asennuksessa. Käänny 
kaikissa kysymyksissäsi myyjiemme puoleen ja yhdessä löydämme kuhunkin tilanteeseen oikean ratkaisun mainostulosteille.
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Toimitiloissamme on näyttävä showroom, jossa voit käydä paikanpäällä  
tutustumassa erilaisiin mainostulosteratkaisuihin ja -materiaaleihin.

• Abribus- ja adshell -julisteet

• Canvas-taulut

• Kadun yli -banderollit

• Kangasbanderollit

• Kapalevytaulut

• Mainos- ja logoliput

• Levytulosteet

• Paperijulisteet

• Siltabanderollit

• Sisustus- ja somistekankaat

• Tienvarsitaulut

• Tolppabanderollit ja -viirit

• Valokaappijulisteet ja -diat

• Vinyylibanderollit

• Erikoistoteutukset

Meiltä saat mm.



Kyltit & opasteet

Hyvä palvelu alkaa siitä, että yrityksen toimipiste on helppo löytää – tässä auttavat selkeät opasteet. Ja kun asiakas saapuu  
paikalle, ensivaikutelma tehdään vain kerran. Näyttävä ja valaistu, muotoonleikattu yrityslogo rakennuksen julkisivussa jää  
positiivisesti mieleen.

Meiltä voit tilata erilaiset mainoskyltit sisä- ja ulkokäyttöön sekä muotoonleikatut logot ja tekstit.  
Teemme myös valomainos-plexejä. Lisäksi toimitamme julkisiin ja yritystiloihin kaikki tarvittavat opastetuotteet nimikilvistä  
porrastauluihin ja kerrosnumeroihin. Näyttävyyttä saadaan lisättyä esimerkiksi erilaisilla ripustusmenetelmillä. Olemme  
toimittaneet opastetuotteet mm. Cargotecille ja Tampereen Technopolikseen.

Valikoimaamme kuuluvat myös turvakilvet ja -opasteet, varoituskyltit sekä EU-standardien mukaiset liikennemerkit.
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• Liikennemerkit

• Mainoskyltit

• Opastejärjestelmät

• Opasteet yrityksiin ja julkisiin tiloihin

• Valomainos-plexit

Anetcomilta saat kaikki kyltit ja opasteet suunnitelmineen ja asennuksineen!

Meiltä saat mm.



Sisä- ja ulkomarkkinointi

Jokaisen myymälän, liiketilan ja jakeluauton pitää olla yrityksen markkinoinnin keihäänkärki. Toimitilojen tapetoinneilla, levymai-
noksilla ja ohjausteipeillä on todella iso merkitys asiakkaan ensivaikutelmaan yrityksestä. Anetcom tuottaa ja asentaa isoja (myös 
pienempiä) näkyvyysratkaisua ihan sen näköisenä kuin sitä halutaan. Lattiateipeillä mainostat ja ohjaat asiakkaitasi sinne minne 
heidän pitääkin mennä, unohtamatta kampanjakäyttöön tehtyjä bussien yliteippauksia.
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Työvaatteet

Vaatteet on yksi osa näkyvyyttä. Olemme laajentaneet tuotevalikoimaamme, jotta asiakkaamme saisivat kaiken mahdollisen  
näkyvyyteen liittyvän saman katon alta. Edustamillamme tuotemerkeillä saat varmistettua, että yrityksesi henkilökunta pukeutuu 
yhdenmukaisella tavalla, olivat he sitten sisätiloissa, taikka ulkona.

Kruunaamalla työvaatteeet yrityksen logoilla, lisäät yhteisöllisyyttä työntekijöiden keskuudessa ja asiakkaasi tunnistavat teidät  
jo vaatetuksen perusteella. Käytämme nykyaikaisia painomenetelmiä logoissa. Toimitiloistamme löytyy vaatteiden laaja malli- 
valikoima. Edustamme laadukkaita tuotemerkkejä: Craft, Craft Teamwear, Clique, Cutter & Buck, Projob. 
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• Työvaatteet: edutukseen, toimistoon, tuotantoon

• Urheiluun

• Vapaa-aikaan

• Rakennustyömaalle

• Seuravaatteet

Meiltä saat mm.



Referenssit

Olemme tottuneet ratkaisemaan asiakkaittemme rohkeimmat ja haasteellisimmatkin toiveet. Referenssejä on todella paljon ja 
kokemuksemme on käytettävissäsi.  Onko sinulla mainontaan, opastamiseen, näkymiseen tai erottumiseen liittyviä tarpeita? Ota 
meihin yhteyttä, autamme mielellämme. Palvelumme on nopeaa ja mutkatonta.
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Rohkeita ja ennakkoluulottomia 
markkinoinnin ja mainonnan ratkaisuja.

Ajatuksesta todeksi


