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O H J E I ST U S

Ainoa-tuotteiden kuvien käyttö 
jälleenmyyjien omissa sosiaalisen 
median kanavissa

FACEBOOK & INSTAGRAM

Ainoa julkaisuissa käytetään joko 
tuoteryhmäkuvaa brändilupauk-
sen ja logon kanssa01 tai mainos-
kuvaa brändiviestin ja logon 
kanssa02-04.

 

KUVAT

Valmiit tuotekohtaiset kuvat voit 
ladata Apteq:n materiaalipankista 
osoitteesta: 
www.apteq.fi/materiaalit  

VIESTIT

Ainoan markkinoinnissa voidaan käyttää 
apuna seuraavia viestejä (viestiä voi käyttää 
vapaavalintaisesti haluamansa kuvan kanssa.)

01   AINOA - AINOASTAAN OLENNAINEN

Apteq on kehittänyt uuden, puhtaamman 
Ainoa-tuotesarjan, joka auttaa sinua teke-
mään parempia valintoja kehosi ja ympä-
ristön hyvinvoinnin kannalta. Kaikki Ai-
noa-sarjan vitamiinit ja ravintolisät ovat 
käytännössä lisäaineettomia ja Suomessa 
valmistettuja, ja niiden pakkaukset ottavat 
ympäristön huomioon.

Tutustu tuotteeseen: (apteekin oma tuote-
sivu tai apteekinainoa.fi)
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02  AINOA - HYVINVOINTIA ILMAN TURHIA 
LISÄAINEITA

Kaikki kotimaisen Ainoa-tuotesarjan vita-
miinit ja ravintolisät sisältävät vaikuttavan 
aineen lisäksi aina vain yhden välttämättö-
män, hyvin siedetyn puupohjaisen täyteai-
neen. Karsimme tuotteista kaiken ylimää-
räisen, jotta ne sopivat niin allergisille ja 
vegaaneille kuin erikoisruokavalioita nou-
dattaville sekä lisäaineita karttaville. 

Pakkauksiin valitsimme öljyttömän kasvi-
pohjaisen muovin, jonka hiilijalanjälki on 
negatiivinen eli pakkaukset sitovat ilmake-
hästä hiilidioksidia.

Ainoa-sarjan tuotteet on kehitetty ja val-
mistettu Suomessa, sekä ne ovat saatavilla 
vain apteekeista.

Tutustu tuotteeseen: (apteekin oma tuote-
sivu tai apteekinainoa.fi)

  
03  AINOA - SOVUSSA LUONTOSI KANSSA

Sanoimme kyllä puhtaudelle ja kestävälle 
hyvinvoinnille. Lisäaineettomat Ainoa-tuot-
teet valmistetaan ekologisesti lähelläsi. 
Pakkauksiin valitsimme öljyttömän kasvi-
pohjaisen muovin, jonka hiilijalanjälki on 
negatiivinen eli pakkaukset sitovat ilmake-
hästä hiilidioksidia.

Karsimme tuotteista kaiken ylimääräisen, 
jotta ne sopivat niin allergisille ja vegaa-
neille kuin erikoisruokavalioita noudattavil-
le sekä lisäaineita karttaville.

Ainoa-sarjan tuotteet on kehitetty ja val-
mistettu Suomessa, sekä ne ovat saatavilla 
vain apteekeista.

Tutustu tuotteeseen: (apteekin oma tuote-
sivu tai apteekinainoa.fi)

  
04  AINOA - PUHDASTA LAATUA LÄHELTÄSI

Valitsimme kotimaisuuden, turvallisuuden 
ja varmuuden. Haluamme tarjota vain taa-
tusti puhtaita ja laadukkaita tuotteita, ja 
siksi Ainoa-sarjan tuotteet on kehitetty ja 
valmistettu Suomessa, sekä ne ovat saata-
villa vain apteekeista.

Karsimme tuotteista kaiken ylimääräisen, 
jotta ne sopivat niin allergisille ja vegaaneil-
le kuin erikoisruokavalioita noudattaville 
sekä lisäaineita karttaville.

Pakkauksiin valitsimme öljyttömän kasvi-
pohjaisen muovin, jonka hiilijalanjälki on 
negatiivinen eli pakkaukset sitovat ilmake-
hästä hiilidioksidia.

Tutustu tuotteeseen: (apteekin oma tuotesi-
vu tai apteekinainoa.fi)


