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Tietoa meistä
Mötto Oy:n emoyhtiö MOTTO A/S on ollut yksi johtavista

lahjatavara- ja korttitoimittajista jo vuodesta 1985 lähtien.

MOTTO on vakavarainen ja jatkuvasti kasvava yritys, 
jossa työskentelee motivoituneita työntekijöitä niin pääkonttorilla Kööpenhaminan 

läheisyydessä Tanskassa, kuin myös Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä.
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Kansainvälisesti menestynyt
Tuotteitamme myydään tällä hetkellä maailmanlaajuisesti yli 40:ssä maassa.

MOTTO toimittaa tuotteita kaikkiin Pohjoismaihin ja Itä-Eurooppaan
(Tanska, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Suomi, Ruotsi, Venäjä, Valko-Venäjä, 

Ukraina ja muut CIS-maat).
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Standardit ja vastuullisuus
Tinkimättömän korkealuokkaisesti!

Tuotteemme vetoavat sekä lapsiin, että aikuisiin. Tiedostamme vastuun, jonka suuri suosio tuo mukanaan.

Lainmukaisten vaatimusten täyttäminen!
Useimmiten emme ole tyytyväisiä “ainoastaan” lainsäädännön vaatimuksien täyttämiseen.

Aina kun mahdollista, haluamme tehdä enemmän ja paremmin!

TÜV:in tunnustama laatu
Ideasta, designista ja tuotekehityksestä laadunvalvontaan ja logistiikkaan – kaikkea valvotaan tiiviisti. 

Lisäksi konsultoimme TÜV:iä jokaista tuotetta kehittäessämme.
Tämä takaa tuotteillemme korkeimman mahdollisen laatu- ja turvallisuustason. 

Oikeudenmukaiset työolosuhteet
Meille on aina ollut tärkeää, että työolosuhteisiin suhtaudutaan vakavasti toimittajiemme tehtaissa. 

Tämän vuoksi meille oli luonnollista liittyä BSCI:hin (Business Social Compliance Initiative, www.bsci-intl.org), 
jonka noin 900:n muun jäsenyrityksen kanssa pyrimme kehittämään ja ylläpitämään sosiaalisesti 
vastuullista liiketoimintaa. Lukuisten muiden asioiden lisäksi BSCI:n jäsenet ovat sitoutuneet mm. 

lapsityövoiman estämiseen sekä terveyspalvelujen ja työturvallisuuden kehittämiseen.

Paperituotteiden FSC-sertifikaatit
Kaikki 01.01.2014 lähtien tehtaalta tilatut paperituotteet on painettu FSC-certifikoidulle paperille.

Ympäristösyistä jo olemassa olevaa varastoa ei tietenkään tuhottu, jonka vuoksi vastaan voi 
vielä tulla tuotteta, jotka tilattiin ennen 01.01.2014 ja joilla ei näin ollen ole FSC-logoa.

http://www.bsci-intl.org/
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Tuotekehitys
Tuotekehitys – yksi menestyksemme peruspilareista – aloitetaan aivan ensi metreiltä 

tiivissä yhteistyössä grafiikka-, muotoilu- ja hankintaosastojen kanssa. 

Eri osastojen yhteinen johto mahdollistaa uusien designien, tuotteiden ja konseptien 
optimaalisen koordinoinnin ja kehittämisen:

- yhteinen fokusointi trendeihin ja teemoihin
- taiteellinen tuotekehitys

- pakkaus-, laatu- ja turvallisuustestit
- myymäläesillepanojen kehitys
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Konseptimme
Konseptikansiomme sisältää värikkään tuotekirjon korkealaatuisia onnittelukortteja, trendituotteita ja lahjatavaroita, 

joiden lisäksi tarjoamme suuren tuotevalikoiman suosittujen sarjojemme tiimoilta; TOPModel, Princess Mimi, 
Ylvi & the Minimoomis, Monster Cars, Snukis, Miss Melody ja monta, monta muuta.. 
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Esillepano
Värikkäät ja huomiota herättävät tuotteemme ja displaymme keräävät katseita yhdessä 

luovien ja hauskojen tapahtumien kanssa.
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We ♥ TOPModel
Olemme erityisen ylpeitä ja iloisia TOPModel-konseptista; 

lumoava ja luova universumi, johon kuuluu suositun kotisivun, luovan lehden ja trendikkäiden tuotteiden 
lisäksi suuri määrä aktiviteetteja sosiaalisessa mediassa. Esimerkkinä onnistuneesta sosiaalisen median ja tuotteiden 

yhdistämisestä toimii uniikit piirustusoppaat, jotka ovat sekä 
TOPModel-suunnittelukirjoissa, että TOPModelin YouTube-kanavalla.

Depeschen luovaa TOPModel-lehteä 
julkaistaan 16:ssa Euroopan maassa
TOPModel-lehti on nuorten, luovien ja 

muodista kiinnostuneiden tyttöjen lehti, jonka 
aiheet käsittelevät muotia, kauneutta, 

luovuutta, ystävyyttä ja TOPModel-tyttöjen 
säkenöivää maailmaa. Egmont julkaisee 

lehden 6 kertaa vuodessa ja sen voi ostaa 
useimmista ruokakaupoista ja kioskeista. 

Värityskirjat sisältävät yksityiskohtaiset 
väritysoppaat, joiden avulla nuori taiteilija 
voi parantaa väritystekniikkaansa ja yltää 

mitä huimimpiin lopputuloksiin 
+ QR-koodin, jonka skannaamalla pääsee 

katsomaan väritysopasvideota
”TOPModel-kanavalla” YouTubessa.

Jotta kaikki olisivat tietoisia uusimmista
TOPModel uutisista, tuotteista, kilpailuista

jne., on TOPModel-fanit kutsuttu
seuraamaan TOPModeleita

Facebookissa, Instagramissa sekä
YouTubessa ja samaan aikaan olemaan
osa top-model.biz-yhteisöä, joka tarjoaa
suuren määrän viihdettä pelien, foorumin, 

kilpailujen, vinkkien sekä luovan
piirustamisen ja suunnittelun muodossa.
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Aloitetaan yhteistyö!
MOTTO-konseptien joukosta löytyy tuotteita kaikenikäisille.

Asiakkaitamme ovat tavaratalot, lelukaupat, kirjakaupat, 
kortti- ja lahjatavarakaupat jne., joista jokainen nauttii tuotevalikoimamme seuraavista kulmakivistä:

Asiantunteva myyntihenkilösto, joka tuntee tuotteet
MOTTOn kokenut myyntihenkilöstö tuntee markkinat ja on valmis antamaan räätälöityjä vinkkejä.

Olemme yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voitte kehittää valikoiman, joka sopii juuri teidän 
vaatimuksiinne sekä toiveisiinne.

Eksklusiivinen tuotevalikoima  
MOTTO tarjoaa suuren valikoiman eri konsepteja ja tuotteita, jotka ovat visuaalisesti näyttäviä kokonaisuuksia.

Konsepteja päivitetään usean kerran vuodessa uusin tuottein ja designein.

Tilaus – toimitus – myynti 
Tilaus- ja logistiikkakanavamme ovat tehokkaita, nopeita ja moderneja. 

Tilaukset voi tehdä helposti myyntiedustajamme kautta, puhelimitse, sähköpostitse tai jälleenmyyjäverkkokaupassamme.

Markkinointimateriaalit ja POS promootio
Haluat sitten julisteet ikkunaan, korttitelineen tai järjestää asiakkaillesi kilpailun brändiemme 

tiimoilta, me tarjoamme apua ja neuvoja ideasi toteuttamiseen – MOTTO tarjoaa useita eri vaihtoehtoja.
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Ota yhteyttä

MOTTO • Tanska
www.motto.dk | office@motto.dk | (+45) 46 56 55 33

MÖTTO • Suomi
www.motto.fi | office@motto.fi | (+358) 0201-553450

MOTTO • Ruotsi
www.motto.se | office@motto.se | (+46) 08-233 233

ООО «Мотто Рус» • Venäjä
www.motto.com.ru | info@motto.com.ru | +7 (495) 532 51 55

MOTTO International
www.motto.eu | office@motto.dk | (+45) 46 56 55 33

MOTTO A/S • Ukraina
www.motto.eu | ukraine@motto.dk | (+45) 46 56 55 33
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