
Hyvä teko  
maistuu hyvältä

Lantmännen Unibaken Roosa pulla -kampanjassa sosiaalinen media
 

• edistää myyntiäsi        • vahvistaa yrityskuvaasi

Teemme näyttävää myymälämateriaalia asiakkaidemme käyttöön  
sekä muutamia valmiita ideoita sosiaaliseen mediaan.

Yhdessä voimme jakaa tärkeää Roosa-viestiä esimerkiksi tunnisteilla  
#roosapulla, #roosaleipä, #roosariisipiirakka ja #roosanauha.

Digiaineistot käyttöösi: 

lantmannenunibake.fi/roosa-pulla

Kuluttajille suunnattujen  
somejakojemme kanavat:

https://www.facebook.com/vaasansuomi
https://www.instagram.com/vaasan_leipomot/

Näinä päivinä Roosa on aktiivisimmillaan
‑ levitä sanomaa kanssamme!

1.9.  Roosien tuotteiden myynti alkaa
22.9.  Syöpäsäätiö käynnistää Roosa nauha -keräyksen
 ja nauhamyynnin
4.10.  Kansallinen Korvapuustipäivä
7.10.  Roosa nauha -päivä

Julkaisemme mainonnalla tuettua digisisältöä
Facebookiin ja Instagramiin.

Laita sosiaalinen media soimaan!

Sosiaalisen median yhteisinä tunnisteina esim.
#roosapulla, #roosaleipä ja #roosariisipiirakka

Sisältö käyttöösi: IG‑stories

Kiitos, kun lisäät myös meidät postauksiin!
@lantmannenunibakefi



Hyvä teko  
maistuu hyvältä

Nimeä somepostauksille vastuullinen henkilö • Laita kampanjan tärkeät  
päivämäärät kalenteriin • Kerro, että Roosa pullat saa kätevästi teiltä

Postaa itse:

Saat meiltä valmista materiaalia Facebook- ja Instagram- käyttöön. Löydät ne Lantmännen Unibaken nettisivuilta 
Roosa pulla -kampanjaosiosta: lantmannenunibake.fi/roosa-pulla

Sisältö käyttöösi: Facebook/IG:

Seuraa Roosa-kampanjan sisältöä 
ja jaa sitä vapaasti eteenpäin!

Tuemme suurella sydämellä Roosa nauha -keräystä.

Homman nimi on siis se, että kun sinä ostat meiltä herkullisen suussa sulavan Roosa pullan, tuet  
samalla suomalaista syöpätutkimusta. Vaikea keksiä parempaa syytä herkutella, vai mitä?

Roosa nauha -päivää vietetään 7.10. Tervetuloa pullakahveille hyvällä asialla.

#roosapulla #roosanauha

Hyvä teko maistuu hyvältä.  
Kun ostat Vaasan Kauraskon  
roosana, kaikki voittavat:  
lahjoitat samalla suomalaiseen 
syöpätutkimukseen.

#roosaleipä #roosanauha

Hyvä teko maistuu hyvältä.  
Jokainen kuuden piirakan 
roosa pussi tuo 6 senttiä  
suomalaiseen syöpätutkimukseen.  
Haukkaa hyvää – kaupan  
päälle hyvä mieli.

#roosariisipiirakka #roosanauha

Roosa nauha -päivää vietetään 7.10. 
Pukeudu pinkkiin ja kokoa ystävät, 
kollegat ja sukulaiset yhteen
viettämään Roosa nauha -päivää. 
Laita pannu kuumaksi  
ja kata #roosapulla pöytään.

#roosapulla #roosanauha

Nyt korva tarkkana, nimittäin  
kansallinen korvapuustipäivä on 4.10.  
Se on erinomainen syy pistää kahvi-
pöytä notkumaan erityisesti Roosa 
pullista, sillä jokaisesta lahjoitetaan 
suomalaiseen syöpätutkimukseen. 
Makeaa mahan ja hyvän täydeltä!

#korvapuustipäivä #roosapulla  
#roosanauha
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Ohjeet onnistuneeseen postaukseen:

Roosa pulla -kampanja on yksi osa Syöpäsäätiön näkyvää Roosa nauha -keräystä.  
 Pidetään siis leipomotuotteet omien viestiemme keskiössä.

Käytetään neutraaleja, asiapitoisia viestejä. Tärkein sanoma on tämä:  
 Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys tukee suomalaista syöpätutkimusta.

Nämä ohjeet koskevat myös myymälämateriaaleja. Jos haluat käyttää valmiista materiaalista poikkeavia 
ilmaisuja, materiaalit tulee lähettää Syöpäsäätiölle tarkastettavaksi 10 päivän varoitusajalla.

Kiitos, kun ymmärrät Syöpäsäätiön ja meidän toiveemme!

Vaasan Leipämöiden kassikampanja

Kuvaa Roosa-kasseja ja jaa somessa kuva niistä. Voit myös  
käyttää kampanjan valmiita pulla- ja leipäkuvia.

Postausteksti käyttöösi:
Osta kassi täynnä herkkuja, niin tuet Roosa nauha -keräystä!
Jokainen kassi kerryttää tärkeää keräystä yhdellä eurolla.  
Kassissa herkullisia Vaasan Kanelikierrepullia, Kaurasko-kauraleipä  
ja Rukiisia riisipiirakoita.

Tutustu Roosa nauhan käyttöoikeuksiin

Syöpäsäätiö luovuttaa Roosa nauha -tunnuksen käyttöoikeuden vain omille  
kumppaneilleen; käyttöoikeus on varattu vain niille, jotka myyvät Roosa nauhoja  

tai ovat muutoin tehneet kirjallisen sopimuksen Syöpäsäätiön kanssa. Voit siis  

pitää esillä Lantmännen Unibaken myymälämateriaaleja, joissa on  
Roosa nauha -tunnus, mutta et voi lisätä tunnusta omiin materiaaleihinne.


