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PUUINFON KUMPPANUUDET
Puuinfo Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka tehtävänä on luoda kysyntää puutuotteille rakentamisessa ja
sisustamisessa. Yhtiön tarkoitus ei ole tuottaa omistajilleen voittoa. Toiminnasta mahdollisesti syntyvät varat
käytetään Puuinfon palveluiden kehittämiseen.
Päämääräänsä Puuinfo pyrkii välittämällä tutkittua ja puolueetonta tietoa puun käytöstä käytännönläheisessä
muodossa. Palveluiden kohderyhminä ovat sekä rakennusalan ammattilaiset että kuluttajat. Puuinfon sähköisillä
tietopalveluilla on jopa 71 000 käyttäjää kuukaudessa. Lue lisää osoitteessa www.puuinfo.fi.
Puuinfon omistavat perustajaosakkaat Metsäteollisuus ry, Sahateollisuus ry ja Suomen Puutavara- ja Rakennustarvikekauppiasyhdistys SPY ry sekä Maa- ja Metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry.
KENELLE?
Puuinfon kumppaniksi voivat liittyä kaikki ne yritykset ja organisaatiot, joiden toiminta liittyy puurakentamiseen.
Yritykset voivat olla esimerkiksi rakennusmateriaalien, kiinnikkeiden, pintakäsittelyaineiden, sähkö- ja LVI-järjestelmien, sisustusjärjestelmien ja kalusteiden valmistajia ja toimittajia sekä suunnittelualan yrityksiä.
MITÄ SISÄLTÄÄ?
Peruskumppanuus
•

•
•
•
•

Hinta 1 800 €, alv 0

Näkyvyys Puuinfon sähköisissä palveluissa:
o Yhteystiedot puuinfo.fi -palvelun yritys- ja tuotehakemistoon, linkitys yrityksen kotisivuille
o Tuotesivut veloituksetta puuinfo.fi- ja woodproducts.fi -palveluihin
Puuinfon aineistojen hyödyntäminen omaan toimintaan
Jäsentiedotteet ja Puuinfon uutiskirjeet
Puulehden vuosikerta veloituksetta yksi kpl/toimipiste
Puupäivän osallistumismaksu jäsenhintaan

Täyskumppanuus
Peruskumppanuuteen kuuluvien etujen lisäksi:
•
•
•
•
•

Hinta 5 000 €, alv 0

Kuvapakin kuvien hyödyntäminen veloituksetta
Yrityksen lehdistötiedotteiden julkaisu puuinfo.fi -palvelussa
Yhteydenottojen välittäminen yritykseen
Kotimaan puunkäyttö ja rakentaminen -tilastot
Jäsenmaksuhinnoittelu Puuinfon palveluissa, jos eri kategorioita

KUMPAANUUSEHDOT
Kumppanuudesta sovitaan kirjallisesti kumppanuussopimuksella. Vuosimaksu on 1800 € / 5000 €, alv 0.
Erillistä liittymismaksua ei peritä. Kumppanuusmaksu laskutetaan siitä sopimisen jälkeen ja vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Kumppanuuden kesto on vähintään yksi vuosi ja sen jälkeen voimassa toistaiseksi. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti 3 kk ennen laskutuskauden loppua.
LISÄTIETOJA
Mikko Viljakainen, toimitusjohtaja
Puh. 040 526 6413
mikko.viljakainen@puuinfo.fi

Kirsi Pellinen
Puh. 040 737 9247
kirsi.pellinen@puuinfo.fi

Hilppa Iittiläinen
Puh. 040 940 1300
hilppa.iittilainen@puuinfo.fi
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