7 fördelar med TETRIX
1) Snabbaste leveranser
Vi vet att våra kunder ofta har bråttom. Därför har vi byggt våra system utgående från detta.
Vi kan skicka iväg din produkt till och med på beställningsdagen och eftersom vi har Nordens
största lager så sköter vi även storordrar i snabb takt.

2) Inhemskt kan du lita på
Vi finns nära dig. Ifall något skulle hända så vet du att vi som Finländskt företag håller fast vid
gemensamma handelsseder och överenskommelser. Vi är medlem av Finlands Företagare.
Många av våra system är av egen tillverkning och sysselsätter inhemsk arbetskraft.

3) Uppfinnare nummer 1
När du väljer oss som leverantör så vet du att du är ajour. Vi är först med att lansera nya
produkter - för vi kommer själva på dem. Hos oss hittar du t.ex. världens miljövänligaste,
finsktillverkade ”Pinus” displaysystem i trä samt ”Norppa” - världens första flytande
flaggsystem för sjönära marknadsföring .

4) Nöjda kunder
Det som är viktigt för dig är också viktigt för oss. Vi levererar bra produkter inom utsatt tid.
Ifall det blir problem så sköter vi det smidigt och snabbt med en effektiv reklamationshantering. Vi följer noggrant med avvikelser och utvecklar ständigt våra processer.

5) Inga döljda kostnader eller flummigheter
Vi lurar inte din börs. Du har full insyn i vår prissättning och summan avser nyckelfärdig
produkt. Vi spjälkar inte upp priset eller lämnar bort delar bara för att se billigast ut. Ifall en
produkt vi säljer t.ex. har tryckyta - då ingår det trycket i priset.

6) Mängdrabatt med en gång
Vår webshop är alltid öppen och du får till och med -25% rabatt på inköp. Eftersom du är vår
kund så vill vi fira det med att erbjuda rabatt också för små mängder. Faktiskt; du får
mängrabatt redan för att du beställer 2 stycken av samma produkt!

7) Helt vanliga, riktiga människor
När du köper av oss är det vanligen Ninni, Jonas eller Tapani som tar emot beställningen,
kollar produktionstider och lagerstatus samt ställer möjliga tillägsfrågor. Mats ger tekniskt stöd
och ifall det är en skräddarsydd produkt så ritar Tomppa 3D modellen.
Vaula kontrollerar de tryckta filer du skickar in så att allt är OK och Monika och Tony hjälper till
ifall det ännu behövs grafisk design. Arbetet skickas till produktion och Roy håller ett öga på
förloppen och ser till att allt går enligt planer och inom utsatt tid.
Toomas antecknar din beställning i produktionen, gör lagerförflyttningar och ger Henrik i
uppgift att trycka. Agnes tar vid och fixar transporthandlingarna för kurirtransport eller sänder
in jobbet till Taimi för sömnad innan den slutliga paketeringen och leveransen till din dörr.
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