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Topbox-myyntiyksiköillä pääset aina parhaille 

myyntipaikoille terasseilla ja tapahtumissa.

Vie myyntisi sinne missä asiakkaasi ovat. Olet aina 

parhaiden asiakasvirtojen äärellä ja voit muuttaa 

sijaintiasi nopeasti ja helposti paikasta toiseen.

Nopeasti avattavalla ja suljettavalla Topboxilla nostat 

tuottavuuden ja tehokkuuden uudelle tasolle.

UUSI TAPA TEHOSTAA
MYYNTIÄ JA NÄKYVYYTTÄ



Vie palvelu terassille! Käsittele asiakasvirtoja 

nopeammin ja tehokkaammin. Laadukas ja näyttävä 

myyntipiste houkuttelee enemmän asiakkaita.

Vuokraa esimerkiksi kuvan Topbox 23 

huoltopalvelusopimuksella. Saat nostetta myyntiisi 

vaihtamalla vanhan terassimyyntipisteesi täysin 

varusteltuun, käyttövarmaan ja turvalliseen

Topboxiin. Vuokra alkaen 500 eur/kk.

TERASSI
TUOTTAVAMMAKSI



Mielikuvaa brändistä luodaan jatkuvasti. 

Asiakkaamme ovat jopa nelinkertaistaneet tuotteidensa

myynnin tapahtumissa ja terasseilla.

Tarkoin valittujen pinta-materiaalien ja vankan 

rakenteensa ansiosta Topbox-yksikkö on aina edustava, 

olipa myyntipiste avoinna tai suljettu, sisällä tai ulkona.

Näyttävyys yhdistettynä laadukkaaseen tuotteeseen ja 

palveluun mahdollistaa moninkertaisen myynnin.

ULKONÄKÖ VIESTII 24/7



Myyntipiste jota voi operoida vaikka yksin. 

Topbox-yksiköstä voidaan hoitaa myynti vaikka yhdellä 

hengellä. Nopea avaaminen ja sulkeminen säästää 

henkilöstökuluja ja mahdollistaa työntekijän

tauot ja tavarahaut. 

Suljettuna yksikkö 

on murtovarma.

NOPEA AVATA JA SULKEA

















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



Topbox on Suomessa valmistettu huippulaadukas 

myyntipiste, jolla on CE-hyväksyntä.

Murtosuojatun yksikön voit sijoittaa vapaasti mihin

vain sen oman vesi- ja viemärijärjestelmän ansiosta. 

Turvallisen ja suojatun sähkö-

järjestelmän ansiosta voit aloittaa 

liiketoiminnan laittamalla virrat päälle.

TOPBOX – ITSENÄINEN 
MYYNTIYKSIKKÖ



Helposti sekä nopeasti avattava ja suljettava 

Topbox-myyntiyksikkö täyttää kaikki viranomaisten 

hygienia- ja turvallisuusvaatimukset. 

Topboxin suljettava katto on erinomainen suoja lialta ja 

taudinaiheuttajilta. Huippulaadukkaat koneet ja laitteet 

tekevät toiminnasta turvallista.

HYGIEENINEN JA 
ELINTARVIKETURVALLINEN



LAADUKAS
JA TURVALLINEN

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)



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


