
Vie palvelusi sinne missä 
asiakkaasi ovat



Topbox on johtava liikuteltavien myyntiyksiköiden 
valmistaja, joka palvelee asiakkaitaan 

maailmanlaajuisesti.

Topbox-palvelusopimus on suomalainen innovaatio, 
jolla käyttäjämme parantavat liiketoimintansa 

kannattavuutta lisäämällä myyntiä ja laskemalla 
kustannuksia.



TOPBOX MAAILMALLA

Yli 300 yritystä Euroopassa on valinnut liiketoimintansa

tueksi Topbox-palvelusopimuksen. Tyytyväiset asiakkaamme 

jatkavat lähes poikkeuksetta sopimuksiaan ensimmäisen 

kauden jälkeen.

Topbox on kasvuyhtiö, jonka taustalla on useita Suomalaisia 

sijoitusyhtiöitä. Kasvuyhtiönä Topbox laajentaa liike-

toimintaansa jatkuvasti, tänä vuonna Euroopassa,

Venäjällä, Lähi-idässä sekä Etelä-Amerikassa.



Aloita tehokas myynti ilman alkuinvestointia.

Topbox-palvelusopimus sisältää vaatimustesi mukaan

suunnitellun ja toimintavalmiin yksikön.

Yhdellä, selkeällä sopimuksella saat yksikölle 36 kk takuun,

asennuksen ja käyttökoulutuksen, huollot ja ylläpidon sekä 

asiakaspalvelun, sisältäen myös yksikön 

varastointi- ja logistiikkakulut.

TOPBOX-KONSEPTI
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MIKSI TOPBOX?
Olemme hankkineet Topboxin, koska
sen avulla saavutamme tuottavimmat 
asiakasvirrat pienemmillä kuluilla.

Topbox hyödyntää alan viimeisintä 
teknologiaa, robotiikkaa ja automatiikkaa. 
Topboxin avulla palvelumme on nopeaa, 
liiketoiminta tehokasta ja asiakas-
tyytyväisyys korkealla.



TASALAATUINEN JA
SKAALAUTUVA 
KOMPONENTTITUOTANTO

Kaikki tuotteet valmistetaan ja testataan tarkkojen 

Topbox-laatukriteereiden mukaisesti. Korkeatasoinen 

viimeistely ja tasalaatuisuus saavutetaan pitkälle kehitetyn 

komponenttituotannon ansiosta. Näin tuotannon skaalaus 

satojen yksiköiden sarjatuotantoon ei laske laatutasoa.



TOPBOX-MALLISTO

Topbox-yksiköllä pääset aina sinne missä asiakkaasi ovat 

– sisälle tai ulos, kadulle, tapahtumaan tai ostoskeskukseen. Nousevan ja laskevan

kattoratkaisun ansiosta olet valmis aloittamaan myynnin minuuteissa.

Topbox-yksikkö räätälöidään aina tarpeesi mukaan.

Toteutamme ratkaisusi ja optimoimme sen tuottavuuden.
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TOPBOX LAATU 
JA TURVALLISUUS

Yksiköiden toimivuus on testattu Suomen ääriolosuhteissa, 

jotta työpiste on aina turvallinen. Topboxit täyttävät EU-

direktiivit (mm. konedirektiivit), ja ne ovat CE –merkittyjä.

Työturvallisuus ja –ergonomia, sekä viranomaismääräykset

ovat aina tuotekehityksemme lähtökohtia.

Immateriaaliset oikeudet (IPR)
Patenttihakemus olemassa (Patent pending)
Hyödyllisyysmallisuojattu (Utility Model)
Yhteisömallisuoja EU (A Registered Community Design)



Älä jää sivuun asiakasvirroista! Miljoonat ihmiset kulkevat 

kauppakeskusten läpi vuosittain ja heidät tavoittaa 

parhaiten sijoittumalla oikein.

Topbox on tehokas ratkaisu, jolla pääset hyödyntämään 

parhaita myyntipaikkoja. Investointisi ei kohdennu kiinteään 

paikkaan, sillä myyntiyksikkö voidaan siirtää tarvittaessa 

yhdessä yössä toiseen lokaatioon.

Showcase 1

MYYNTIYKSIKKÖ
KESKELLE KAUPPAKESKUSTA



Kahvilan miehittämätön lisämyyntipiste toimistorakennuksen 

tai kauppakeskuksen asiakasvirtojen avainkohtiin. 

Perusvalikoimalla palvelet kiireistä asiakasta nopeasti ja 

tehokkaasti. Reaaliaikainen myynnin seuranta ja täyttö 

menekin mukaan.

Micromarket Model S: vuokrat alkaen n. 650 €

kuukaudessa huoltopalvelusopimuksella

(sisältää yksikön kaikilla varusteilla ja palvelulla).

Showcase 2

KAHVILALLE
MIEHITTÄMÄTÖN LISÄMYYNTIPISTE



Vie palvelu terassille! Käsittele asiakasvirtoja 

nopeammin ja tehokkaammin. Laadukas ja näyttävä 

myyntipiste houkuttelee enemmän asiakkaita.

Vuokraa helposti siirrettävä Topbox 23 

huoltopalvelusopimuksella. Saat nostetta myyntiisi 

vaihtamalla vanha baarisi täysin varusteltuun, 

käyttövarmaan ja turvalliseen Topboxiin.

Vuokra alkaen 500 eur/kk.

Showcase 3

TERASSI
TUOTTAVAMMAKSI



Asiakkaamme ovat jopa nelinkertaistaneet tuotteidensa

myynnin tapahtumissa ja terasseilla.

Se mitä kuluttaja silmillään näkee, sitä se mielii. Teemme 

yhteistyötä useiden kumppaneiden kanssa, jotka liittävät 

tuotteidensa visuaalisen ilmeen osaksi myyntipistettä. Näyttävä 

visuaalisuus yhdistettynä laadukkaaseen tuotteeseen ja 

palveluun on jopa moninkertaistanut myynnin.

Showcase 4

BRÄNDÄTTY PISTE
MYY ENEMMÄN



Kiitos.
sales@topboxunit.com |  +358 10 517 5410
Hämeentie 11 A  |  00530 Helsinki FINLAND
www.topboxunit.com

TOPBOX SHOWROOM
Mall of Tripla, Fredikanterassi 1, 00520 Helsinki


