
Ässä on vuokraamon ja kenttäyrityksen huippu-
kumppani monestakin syystä. Meidän kanssa 
toimiessa kalustohankinnat onnistuvat ja 
bisnekset sujuvat paremmin. Muut 
myyvät kalustoa ja väripalloa, 
Ässä myy kannattavamman 
liiketoiminnan reseptejä. 
Ja ne ostotkin saa 
meiltä järkevämmin. 
Miksi Ässä? Käännä 
sivua, tsekkaa viisi 
isoa syytä ja ota 
yhteyttä!



kuin pitääkin. Erotamme hyvät hankinnat huonoista 
ja trendit kestävistä uutuuksista - esimerkkinä jo 
kaudella 2015 ohjattujen peliemme myynti todisti 
vuokrapelien odotetun käänteen: 50 kaliiberin peli-
myyntimme ylitti 50% tuloksena ryhmien luku-
määrän ja ryhmäkokojen olennainen kasvu.

5 Paremmat kenttäpuitteet. Kehitämme vajaata 
kymmentä kenttäämme jatkuvasti. Pelaamme itse 
kilpaa ja metsäpelejä vuokrakamoilla säännöllisesti. 
Kenttien pelattavuus ja puitteiden käytännön toimi-
vuus on asiakastyytyväisyyden kulmakivi. Millainen 
on hyvä kenttä? Miten toimivat ja kestävät verkotuk-
set tulisi tehdä? Mikä toimii ja mikä ei?

Ässältä saat parhaat pallot ja kamppeet, mutta 
kaupan päälle vielä lyömättömän kokemuksen ja 
ässätason vinkit - mitä tahansa oletkaan tällä alalla 
tekemässä!

Bisneksen kannalta on ihan eri asia käykö asiakas teillä kerran elämässään polttariporukan mukana vai tu-
leeko siitä säännöllinen asiakas. Meillä tulee hyvällä prosentilla ja käytännön kuviot pyörivät kuin rasvattu. 
Voimme kertoa miten te teette saman. Tässä viisi
ensimmäistä syytä valita Ässä kauppakumppaniksi.

...

1 Ammattitaitoinen kauppias. Meillä myyjä on 
expertti isolla kokemuksella - pari tuhatta vedettyä 
ryhmää, tuhansia kaluston huoltoja, viisi suunni- 
teltua ja toteutettua pelikenttäkokonaisuutta, 
paineilman, lupa-asioiden, taloushallinnon ja inves-
tointitukien haasteiden ratkomista sekä reilut 600 
pelikertaa ja kilpapuolella nousu SPBL:n 3-divarista 
SM-hopealle saakka pelaajavalmentajana.

2 Paineilman hallinta. Onko kiinteä tai siirrettävä 
laitteistosi ja toimintasi turvallista ja antaisiko vi-
ranomainen “puhtaat paperit”? Onko täyttöpaikka-
lupa? Jatkuuko toimintasi mahdollisessa koneongel-
massa, hoituuko huollot varaosineen ja saatko 
varakonetta tarvittaessa? Ässä hoitaa koko ketjun.

3 Koulutus. Poikkea kentillemme tutustumaan 
miten me teemme kenttätoimintaa. Näe tyytyväinen 
asiakas, joka lopuksi jo miettii minkä porukan 
kanssa tulisi seuraavaksi. Tai kysy puhelimessa pal-
loa tilatessasi mitä tahansa isoa tai pientä.

4 Paremmat varusteet & 50 kaliberi. Ässä käyttää 
ja testaa jatkuvasti uusia potentiaalisia vuokrava-
rusteita. Kaluston kestävyys, luotettavuus ja huol-
lettavuus on oltava kunnossa jotta bisnes pyörii niin 
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