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Päivä tallilla – terveellistä syötävää nopeasti ja juomahuolto kuntoon! 

Lähditpä sitten tallille, esteratsastuskisoihin, raveihin tai muiden hevosharrastusten pariin, hyvä 
ruokahuolto on tärkeä sekä lapsille että aikuisille. 

Esim. ihmisen aivoista ja lihaksista n. 75 % on vettä, joten urheilijan on tärkeä juoda riittävästi. Hyvä, 
suomalainen hanavesi voittaa pullotetut vedet ja vesi kulkee mukana kätevästi Tupperwaren 
Ecopurepulloissa. Ne ovat turvallisia käyttää, niistä ei liukene mitään ja ne ovat myös monin verroin 
ekologisempia kuin kertakäyttöiset pullot. Pullo on saanut Green Good Design ympäristöpalkinnon. 
Lämpimille juomille erinomaisia ovat Tupperwaren tyylikäs termoskannu ja metallinen On the Go 
termospullo, jossa kahvi, tee tai mehu pysyy lämpimänä useita tunteja. 

Voileiville ja muille eväille löytyy monenlaisia eväsrasioita.  

Mikro on nopea, tehokas ja energiaystävällinen tapa valmistaa ruoka. Mitäs, jos se tehtäisiin 
nopeasti tallilla? Tupperwaren Painekeittimessä valmistuu pataruoka, keitot, jopa gulassi ja 
nyhtöpossu 30 minuutissa. Ainekset valmiiksi astiaan ja astia tallilla tai asuntovaunussa mikroon! 

Mm. näihin tuotteisiin voi tutustua osastollamme, jossa on myös tuote-esittelyjä ja arvontaa. 

Perusteellisemmin tuotteitamme voi kokeilla kotiesittelyssä. Messujen kunniaksi annamme esittelyn 
sopivalle heti mukaan 5 dl Ecopurepullon! 

Kotikutsuista tuote-esittelyiksi 

Tupperware-astiat kehitti Earl Silas Tupper 1940-luvulla. Tupperware aloitti Suomessa 1965. 
Ensimmäinen maahantuoja oli Elisabeth Rehn. Sittemmin ministeri Rehn on noussut merkittäväksi 
yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. 

Joka toinen sekunti jossain päin maailmaa alkavat Tupperware-kutsut. Tupperware on merkittävä 
työllistäjä. Konsulenttina toimiminen on jo 1950-luvulta lähtien mahdollistanut erityisesti monelle 
naiselle oman yritystoiminnan aloittamisen ja mielekkään työn, jota voi tehdä elämäntilanteen 
mukaan.  Kutsut ovat rentoja ja mukavia, pääpaino on elämää helpottavilla keittiötarvikkeilla. 
Myöhemmin liiketoimintamalli on levinnyt myös muihin yrityksiin. Maailmanlaajuisesti pidetään 
edelleen noin 12,5 miljoonaa Tupperware-esittelyä, joissa käy yhteensä 100 miljoonaa vierasta. 

Tupperware-tuotteet ovat monitoiminnollisia ja ammattimaisia tarjoilu- ja keittiötuotteita.  Tänä 
päivänä Suomessa toimii kuusi päätoimista maahantuojaa ja noin 3000 Tupperware-konsulenttia.   

Tupperware on yksi maailman suurimmista suoramyyntiyrityksistä. Yrityksellä on lähes miljoona 
konsulenttia yli 100 maassa. Tupperwaren pääkonttori sijaitsee Orlandossa, Floridassa. Liikevaihto 
on melkein 2 miljardia USD ja yritys on listattu New Yorkin pörssiin.  

Tiptop Tuote Oy on Lempäälässä sijaitseva Tupperwaren valtuutettu maahantuoja. 
www.tiptoptuote.fi www.tupperware.fi 

Tervetuloa tutustumaan osastollemme! 

Pia Kirvesoja, Tupperwaren tiiminjohtaja 

Lisätietoa: Tupperwaren maahantuoja Eija Niemi, p. 050 4116215 tai eija.niemi@tiptoptuote.fi 


