
Juomapakkausten suursyömäriksikin 
tituleeratusta, TOMRA R1-automaatista on 
selkeästi tullut pullonpalautuksen uusi 
standardi. Kuluttajat todella pitävät tästä 
uudesta – puhtaasta ja nopeasta 
palautustavasta ja suorastaan odottavat R1-
laitteita omaan lähikauppaansa. 

Asiakasvirta R1-myymälöihin on kasvanut, 
joka kertoo, että jotkut kuluttajat jopa 
valitsevat ostospaikakseen myymälän, jossa 
on R1-automaatti!

Myös palautusvolyymit ovat kasvaneet 
huomattavasti kaikissa R1-myymälöissä. 
Helppo ja nopea pullonpalautus kannustaa 
kierrättämään ja näin tyhjät 
juomapakkauksetkin saadaan kerättyä 
tehokkaammin uusiokäyttöä  varten ♻

Elokuussa 2021 tuli kuluneeksi tasan vuosi siitä, kun pullonpalauttajan unelma, TOMRA R1 
lanseerattiin Suomeen! TOMRA R1-automaattien kautta on vuodessa palautettu huikeat 
61,5 miljoonaa tölkkiä ja muovipulloa – WOW! ♻ Ensimmäisen vuoden aikana Suomeen 
on asennettu jo 27 R1-automaattia ja lisää on tulossa. Löydä lähin TOMRA R1 kartalta. 
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TOMRA R1 Suomessa jo 1 vuotta - WOW!

TOMRA R1 – uusi asiakasmagneetti

Asiakkailta saatu runsaasti positiivista palautetta R1:stä 👍👍

https://r1.tomra.com/fi/
https://www.facebook.com/TOMRACollectionFinland
https://twitter.com/TOMRACollection?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/tomracollectionfinland/
https://www.linkedin.com/company/tomra-finland/
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Alla pari esimerkkiä palautusvolyymien ja asiakasvirran kehityksestä R1-automaatin asennuksen jälkeen. 
Esimerkkimyymälöissä sekä palautusvolyymit että asiakasmäärät ovat kasvaneet merkittävästi edelliseen 
vuoteen verrattuna! 

Palautusvolyymit ja asiakasmäärät kasvaneet R1-myymälöissä

Suomen ensimmäinen TOMRA R1-automaatti asennettiin Vantaalle K-Citymarket Tammistoon elokuussa 2020. 
TOMRA R1 on oikea pullonpalauttajan unelma, jonka ehdoton valtti on, että asiakkaat pääsevät kertakaadolla 
eroon yli 100 tölkistä ja muovipullosta koskematta niihin käsin. Siistiä ja sujuvaa! 

K-Citymarket Tammiston asiakkaat ovatkin todella ottaneet tämän ”pullonpalauttajan unelman” omakseen ja 
keskittäneet palautukset tähän myymälään – palautusmäärätkin sen kertovat. ”Uusittu Tomran laitteisto ja 
etenkin TOMRA R1 ovat olleet meillä kiitelty ja positiivisen asiakaspalautteen lähde - koko vuoden”, toteaa 
kauppias Kimmo Sivonen.

Suomen ensimmäinen TOMRA R1 – todellinen palautusahmatti!

Kauppias Kimmo Sivonen sekä 
juomaosastosta vastaava Sami Peiponen  
ovat aiheestakin tyytyväisiä. K-Citymarket 
Tammisto on R1-automaatin siivittämänä 
kirinyt Suomen suurimmaksi 
palautuspisteeksi palautusmäärissä 
mitattuna! 

KCM Tammiston TOMRA-automaatteihin 
on ensimmäisen vuoden aikana yhteensä 
palautettu huikeat 14 070 995 tyhjää 
juomapakkausta – WOW!!! Kuudesta 
TOMRA-automaatista yksin TOMRA R1 on 
näistä ahminut 6 473 055 kappaletta! Lue 
K-Citymarket Tammiston artikkeli kokonaan
täältä.

R1:n siivittämänä Suomen suurimmaksi palautuspisteeksi ♻

https://www.facebook.com/TOMRACollectionFinland
https://twitter.com/TOMRACollection?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/tomracollectionfinland/
https://www.linkedin.com/company/tomra-finland/
https://www.tomra.com/fi-fi/collection/reverse-vending/case-studies/kcm-tammisto-r1-anniversary
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Onnea TOMRA R1 – 1 vuotta 😍😍

Myös osa Tomran 
henkilökunnasta pääsivät 
juhlistamaan TOMRA R1-
palautushirmun  1-
vuotissyntymäpäivää 
toimistolla🥳🥳🎈🎈🧁🧁🎈🎈🥳🥳

Helteinen kesä lisäsi huimasti palautusvolyymeja
Ennätyslämpimän kesän ansiosta, palautusmäärät Suomessa 
kasvoivat huimasti. Esimerkiksi heinäkuun aikana palautettiin 
19,5 % enemmän pakkauksia kuin vuoden 2020 heinäkuussa👍👍

Palautuslaitteistot ovatkin saaneet ahkeroida koko kesän 
kiivaaseen tahtiin ja saattavat olla perusteellisemman pesun 
tarpeessa. Kiireisen kesän jälkeen ja ennen seuraavan sesongin
alkua kannattaakin varmistaa, että pullonpalautuslaitteisto on 
toimintavarma ja palvelee asiakkaita ilman katkoksia.

Parhaan asiakaskokemuksen varmistamiseksi, suosittelemme 
tilaamaan Recond-pesun ottamalla yhteyttä TOMRAn 
asiakastukeen.

Myös nykyiseen ylläpitosopimukseen voi lisätä Recond-pesukertoja. Recond-sopimuksen hintaan 
sisältyvät kaikki puhdistukseen liittyvät työ- ja matkakulut. Samalla käynnillä laitteisto käydään 
yhdessä läpi ja haluttaessa kuluneet osat vaihdetaan uusiin. Vaihtotyön ja varaosat veloitamme
hinnastomme mukaan. Katso videolta lisää Recond-huollosta.

OY TOMRA AB

myynti@tomra.com
www.tomra.fi

TOMRA ASIAKASTUKI: 
ma-pe klo  8 -21
la klo  8 -18
su klo 12-18

09-825 48 230

asiakaspalvelu@tomra.com

Unsubscribe: Mikäli et enää jatkossa halua vastaanottaa Pulloposti-uutiskirjettä TOMRAlta, lähetä pyyntösi sähköpostitse osoitteeseen 
tiedotteet@tomra.com. Saatamme kuitenkin jatkossa lähettää palveluihimme tai tuotteisiimme liittyviä tärkeitä tiedotteita, kuten esim. 
Huoltotiedotteita. Lue lisää tietosuojastamme: Your Privacy Rights : TOMRA.Osoitelähde: Tomran asiakasrekisteri.
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