
Apunen jumalauta, nyt on 
kiire! mainostoimistohunnit 
sekoilivat taas summaticin 

insinöörien rahoilla. 
iik! Help!

Kuule parantainen, 
Ymmärrän, ettei sissi- 
leirissä ole bideetä. 

Eikä hygieniasi ole kos-
kaan ollut kaksinen. 
Mutta nyt vihollinen 

taintuu jo hajustasi. 
 Mitäs sulla on siinä 

mukana? 

Olin vieressä, kun kirottu massamarkkinoi-
jien suutari räjähti silmille. Ei jäänyt kuin 

mainosten raatoja ja logojen rieka-
leita. Summaticin remmi on aina ollut 

köyhä. Nyt mainnostoimiston 
bränditörpöt poltti-
vat loputkin rahat!

HMMM, kovin on tuttu 
tilanne. Katsotaan, 

mitä täältä meiltä 
löytyy.

Tässä olisi ensinnäkin  
hieno uusi pularin  
sykemittari.

Että mitäkä??? 
ota mies tilanne vakavasti! 

ei nyt ole aikaa 
lenkkeilyyn.

tämä mittaakin satelliitin välityksellä 
asiakkaan verenpaineen.  

Se näyttää muuten olevan 
parhaillaan 250/150!

Joo kiitos, 
tiedetään. 

Ihan Aiheesta 
se on tapissa.

Sissleiristä singahtaa



Tarvitset valepuvun. Tässä olisi soluttautumista 
varten mainostoimistopellen varustus.  

Mustat kulmikkaat rillit, 
musta geelipehko päähän, 

musta poolopaita ja 
tiukat mustat 
designfarkut.

ööö, ihan kiva, mutta hiukan 
on metroseksuaali setti mun 
makuun. Ajattelin kyllä ihan 

suoraa hyökkäystä!

No okei, siinä 
tapauksessa tarvitset 

tällaisen uuden 
ediste-monikärki- 

ohjuksen.

siinä on 100 kemiallista 
täsmäammusta, jotka löytävät 
infrapunatutkan avulla kuumat 

asiakasehdokkaat vaikka kannon -  
tai siis toimistopöydän - alta.

kärjet sisältävät 
trimetaferomonidioksidia, 

joka saa asiakkaat 
ostamaan villinä.

OUJEE ja rok!
nyt puhut asiaa. 
onks tätä vaikea 

käyttää...

Varovasti nyt, 
se saattaa...



No niin törppö, 
kiitti vain kovasti! 
nyt meidän täytyy 

vaihtaa leiripaikkaa!

kohta täällä hortoilee satamäärin 
ostohimosta sekopäisiä asiakkaita. 

Sitä paitsi tuollainen täsmäisku 
maksaa yli kolme tonnia!

no voi pyhät pyssyt, sehän on melkein 
ilmaista! ei noilla roposilla 
 saa kuin puolen sivun turhan 

 mainoksen lehdestä.

onks sulla tosta jättijormasta 
jotain mustaa valkoisella, häh? 
Voisin tarjota sitä summaticin 

poloille.



totta mooses, parantainen! Tässä 
valmis tarjous. Tiedän toki, ettei 
kirjoittaminen tahdo teikäläiseltä 

sujua sitten millään.
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TARJOUS

Ediste-sissipääll
ikkö™-palvelu

LUOTTAMUKSELLINEN

Summatic Oy 

8.4.2009

1. Tilaaja
Komentajakapte

eni Markus Kero kaikki
en it-tukipalvelujen kehdosta 

Summatic Oy:stä, joka
 on siunattu y-tunnuksella 123

4567-2.

2. Palvelun sisältö
Palvelun tavoite on löytää kuumana käyviä jälleen

myyjä- ja 

loppuasiakaseh
dokkaita s

issimarkkinoinnin keinoin.

Ediste-sissipääll
ikkö vastaa siit

ä, että ti
laajan 

markkinointitoimet rokkaav
at yhdessä hy

väksytyn, rullaavan 6 

kuukauden suunnitelman mukaisesti.

3. Hinta

Paiskaamme kuukausittain 3 450,- euron laskulla (alv 0). 

Naurettavan edulliseen hintaan sisältyy yhden tuotteen 

sissimarkkinointi, kuukausittaisen Ediste-monikärkiohju
ksen 

laukaisutyöt sekä oh
jausryhmän sulkeiset, p

urevien viestien 

suunnittelu + raporto
inti.

4. Takuu
Jos sissip

äällikön pärstä al
kaa nyppiä tilaj

aa mistä tahan
sa 

syystä, Ediste pala
uttaa ko. k

uukauden veloituksensa.

5. Käynnistys
Palvelu pärähtää

 käyntiin 1.5.2009 tai vaikka heti
.

6. Irtisanominen
Tilaaja sa

a kenkäistä sis
sipäällikö

n leiristää
n yhdessä (1)

 

sekunnissa. Kun sissiriep
u on noussut ojan pohjalta 

ja mulkoillut 

tiukasti peil
iä, hän palauttaa irtis

anomiskuukauden veloituksensa.

Sissipääll
ikkö voi venkoilla irt

i sopimuksesta, ku
nhan hän saa sen 

kerrotuksi yhtä (1) kuukautta etukäteen.

7. Salassa
pito

Sissipääll
ikkö ei pu

hua pukahda tila
ajan asioista 

edes CIA:n
 

vesikidutuksessa.

8. Referenssioikeus
Ediste saa 

hihkua kaikelle
 kansalle, ett

ä tilaaja 
on sissipääl

liön 

asiakas. S
itä yksityiskohtaise

mmat maastohenkseleiden paukuttelut 

on hyväksytettävä tilaajal
la eriksee

n.

9. Tekijänoikeudet
Ediste-sissipääll

ikön turaaman markkinointimateriaalin
 

tekijänoikeudet kuuluvat tilaaja
lle.

11. Korvausvelvollisuus Tilaajan on älähdettä
vä havaitsemistaan munauksista neljäntoista 

päivän kuluessa. Sen jälkeen on turha porat
a. Sössinyt sissi 

palauttaa nolona enintään kuukausimaksun - tai ehkä 
enemmänkin, 

jos tilaaj
a ei yritä vedättää ta

i kusettaa.

12. Sopiminen
Tämä slabari 

muuttuu sopimukseksi, ku
n tilaaja o

n kuitannut 

hyväksyntänsä sähköp
ostitse.

13. Voimassaolo
Kuka näitä idioo

ttipykäliä keks
ii? Tilaa 

heti tai m
yöhemmin!
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