
HEDELMÄT



HEDELMÄT OVAT HYÖDYLLINEN 
JA KANNATTAVA SIJOITUS

Mikä olisikaan parempi tapa piristää työkavereita ja 
auttaa heitä jaksamaan vireänä läpi työpäivän kuin 
tarjota raikkaita ja tuoreita hedelmiä. Korvaa niillä 
myös palaveritarjoilu. Hedelmiä arvostavat myös 
asiakkaasi ja vieraasi.

Värikkäät hedelmät ovat ilo silmälle ja antavat myös 
siten puhtia työpäivään. 

Ambius tuo lajitelman sesongin parhaita käsin 
valikoituja hedelmiä toimistoihin ympäristöystävällisissä 
laatikoissa päivittäin, kerran viikossa tai sopimuksemme 
mukaan niin usein kuin haluatte. Asiakaslähtöinen 
palvelu toteutetaan vankalla ammattitaidolla ja alan 
kokemuksella.

Ympäristöasiat ovat meille tärkeitä. Siksi toimitamme 
hedelmät ympäristöystävällisissä ja 100 % 
kierrätettävissä ja uusiokäyttöön sopivissa laatikoissa. 
Hedelmälaatikoiden koko ja muoto minimoivat 
kuljetustilan tarpeen, mikä tehostaa toimituksia.

Jos sinulla on kysyttävää, soita meille 020 789 3204 
Lisätietoja www.ambius.fi/hedelmat



VALIKOIMAMME ON
De Luxe
Ylellinen sekoitus eksoottisia 
ja kauden hedelmiä sisältäen 
perushedelmien lisäksi runsaasti 
erikoisempia herkkuja, kuten 
passionhedelmää, mangoa.

Basic
Valikoima laadukkaita 
perushedelmiä kuten 
omenaa, päärynää, banaania 
ja sitrushedelmiä. Hyvä ja 
edullinen vaihtoehto suurille 
yrityksille. 

Eko
Vähintään kuuden eri 
hedelmän valikoima kauden 
ekologisesti tuotettuja 
hedelmiä.

Original
Vähintään kuutta eri hedelmää 
sisältävä lajitelma kauden 
parhaita hedelmiä kuten 
omenoita, päärynöitä, 
banaaneja, sitruksia, nektariinia, 
persikkaa, luumua, kiiviä ja 
viinirypäleitä.

MIKSI TYÖPAIKALLA TARVITAAN TUOREITA HEDELMIÄ?

•	 Antamaan energiaa ja pirteyttä koko päiväksi
•	 Kohottamaan tuottavuutta
•	 Lisäämään työmotivaatiota
•	 Lisäämään terveystietoisuutta
•	 Hedelmät ovat hyödyllinen välipala
•	 Vitamiini- ja mineraalilisä
•	 Kuitujen ja antioksidanttien lähde

TUOREILLA HEDELMILLÄ ON MONIA ETUJA

Tuoreet hedelmät työpaikalla luovat hyvää mieltä ja auttavat meitä pysymään pirteinä ja 
terveinä. USA:ssa tehty tutkimus osoittaa, että kun syömme terveellisesti työpäivän aikana, se 
lisää tuottavuutta 20 % ja vähentää poissaoloja 15 %. Työntekijät ovat tyytyväisempiä ja tuntevat 
olevansa arvostettuja.

Original De LuxeBasicEko

KIINNOSTUITKO?
SOITA MEILLE
020 789 3204



YM
PÄRISTÖMERKKI

341 355
PAINOTUOTE

Painettu ympäristöä säästävän 
paperiteollisuuden tuotteita käyttäen. 
Koska me välitämme ympäristöstä – ja ihmisistä.

Herkistä aistisi

Koe Ambius itse

Jos sinulla on kysyttävää, soita meille

Pääkonttori Vantaa: 020 789 3204
Lisätietoja: www.ambius.fi

Osa Rentokil Initial - konsernia

 Ambius Vihersisustus

 Rentokil Tuholaistorjunta

 Initial Hygieniapalvelu

 


