Laulu- ja tantsupeole mineku eel mõtled, et ...
... peo melus võivad asjad kaotsi minna.
Soovitan juba enne peole sõitu varustada riided, jalanõud ning muud isiklikud asjad
nimesiltidega, siis on asjade omaniku leidmine juba märksa lihtsam. Tublimad tikivad initsiaale
ja nimesid riietesse või kirjutavad pastakaga märke varjatud kohtadesse. Nimeline OÜ pakub
võimaluse tellida nimesildid, mis on pesukindlad ja hästi loetava tekstiga. Nimesildile saad
kirjutada nime, kollektiivi nime, telefoni, aadressi jne. Nimesildid saab kinnitada riietele
triikrauaga või õmmelda ning kleepida jalanõudesse või muudele olulistele esemetele.
Triigitavaid nimesilte kasuta riietel: esinemise riided, trenni riided, kampsunid, fliisid,
püksid, seelikud, pluusid jne.
Triigitavad nimesildid võid kinnitada riiete sisse või ka väljapoole. Nimesildid võid kinnitada
triikraua abil või õmmelda. Rahvariiete ja muu esinemise riietuse korral soovitan nimesildid
riietesse õmmelda, sest üldjuhul on need riideesemed kollektiivi omad ning ei kuulu kindlale
kollektiivi liikmele. Nimesildi õmbemiseks piisab paarist pistest ning selge, loetava tekstiga
nimesilt on kinnitatud. Tikkimise või pastapliiatsiga riietesse nime jäädvustamisel sellise
loetavusega tulemust ei saavuta. Nimesildid on pesukindlad.
Iseliimuvaid nimesilte kasuta peoriiete kotil ning isiklikel asjadel: kamm, hambahari,
joogipudel jne.
Iseliimuvad nimesildid kinnituvad nagu tavalised kleepsud puhtale ja kuivale pinnale. 100%
nakkuvuse ja pesukindluse saavutab nimesilt 24 tunni jooksul.
Jalatsitesse mõeldud nimesilte kasuta esinemise jalatsites, potastes, kingades jne.
Nimesildid jalatsitesse tuleb kinnitada nagu tavalised kleepsud tugevale pinnale – soovitan need
liimida jalatsi sisetalla külge.

... lapsed võivad suures linnas ära eksida.
Kirjuta suurele triigitavale nimesildile olulised kontaktid - nimi, telefoni number/telefoni numbrid,
kollektiivi nimi. Triigi suur triigitav nimesilt trenni riiete sisse või käisele (peoriietesse võid
nimesildid õmmelda). Eksinud ja segaduses peoline saab nüüd näidata, kus tema riietel on
kontaktid ning tagasitee oma kollektiivi juurde leitakse kiiresti.

Soovitan nimesildid tellida kollektiiviga või edastada infokirja lapsevanematele!
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Korduma kippuvad küsimused (KKK)
1. Kuidas nimesilte tellida?
• Nimesilte saab tellida iga peoline veebipoest www.nimeline.ee Arvestama peab, et
veebipoe tellimusel on iga nimeildi juures miinimum koguse nõue. Näiteks väike triigitav
nimesilt – miinimum tellimus 7 ühesugust nimesilti.
• Nimesilte võib tellida kollektiiv. Selleks tuleb oma soovid läbi mõelda ja kirjutada kiri
nimesiltide soovi lühikirjeldusega info@nimeline.ee. Seejärel saate tabeli, kuhu panete
kirja kogu nimesiltide info ja saadate selle täidetult tagasi. Kollektiivi tellimuse korral võib
ühe toote lõikes olla iga nimesilt erineva tekstiga (miinimum nõue on siin toote keskne –
näiteks 7 väikest triigitavat nimesilti, kus iga silt on erineva tekstiga).
2. Millise teksti peaks nimesildile kirjutama ja kus nimesilte kasutada?
Nimesilte on erineva suuruse ja kasutusotstarbega (vt. http://nimeline.ee/ideepank).
•

•

•

•

•

Väike triigitav nimesilt (12*46 mm) mahutab kuni 2 rida teksti. Teksti saab valgele
taustale trükkida musta, punase, rohelise, sinise või roosa värviga. Nimesildile soovitan
kirjutada peolise nime või kollektiivi nime ja peolise vanemate või juhendaja telefoni
numbri.
Kasuta nimesilte riietesse triikimiseks või õmblemiseks.
Suur triigitav nimesilt (25*46 mm) mahutab kuni 3 rida teksti. Teksti saab valgele
taustale trükkida musta, punase, rohelise, sinise või roosa värviga. Nimesildile soovitan
kirjutada peolise nime, kollektiivi nime ja peolise vanemate või juhendaja telefoni
numbri.
Kasuta nimesilte trenni riiete sisse või varrukale triigituna. Nimesildil oleva piisava
info korral saab eksinud ja ehmunud peoline näidata, kus tema riietel on kontaktid
ning tagasitee oma kollektiivi juurde leitakse kiiresti.
Nimesildid jalatsitesse mahutab ühe rea teksti. Teksti saab valgele taustale trükkida
musta, punase, rohelise, sinise või roosa värviga. Nimesildile soovitan kirjutada peolise
nime ja/või kollektiivi nime.
Kasuta nimesilte kõikides jalanõudes.
Väike värvilise taustaga iseliimuv nimesilt (12*46 mm) mahutab kuni 2 rida teksti.
Erinevad sildi värvid ja teksti saab trükkida valge või musta värviga. Nimesildile soovitan
kirjutada peolise nime.
Kasuta nimesilte isiklikel asjadel: kamm, hambahari, joogipudel...
Suur värvilise taustaga iseliimuv nimesilt (25*65 mm) mahutab kuni 3 rida teksti.
Erinevad sildi värvid ja teksti saab trükkida valge või musta värviga. Nimesildile soovitan
kirjutada peolise nime, kollektiivi nime ja peolise vanemate või juhendaja telefoni
numbri.
Kasuta nimesilte näiteks peoriiete kotil.
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3. Kuhu ja kuidas nimesilt kinnitada?
• Triigitavad nimesildid võid kinnitada riiete sisse või ka väljapoole. Nimesildid võid
kinnitada triikraua abil või õmmelda.
• Nimesildid jalatsitesse tuleb kinnitada nagu tavalised kleepsud tugevale pinnale –
soovitan need liimida jalatsi sisetalla külge.
• Iseliimuvad nimesildid tuleb kinnitada nagu tavalised kleepsud puhtale ja kuivale
pinnale. 100% nakkuvuse ja pesukindluse saavutab nimesilt 24 tunni jooksul.
4. Kas nimesildile võib kirjutada vaid teksti?
Tekstile lisaks võite nimesildile lisada ka pildikese.
5. Mis nimesildid maksavad?
7 väikest triigitavat nimesilti riietele maksab veebipoes 2,31 EUR (7*0,33 EUR ja see on
soodustuseta hind).
6. Kas tellimuse vormistamisel on peolistele ka soodustust?
• Veebipoest tellides on peolistele kuni 15. Juuni 10% ja edasi Juuni lõpuni 8%
soodustust (kupongi kood: maailm).
• Kui kollektiivi nimesiltide kogus on üle 100 nimesildi, siis on aluseks ärikliendi hinnakiri,
kus olenevalt nimesiltide kogusest on soodustus alates 10%.
7. Millega tellimuse vormistamisel veel pean arvestama?
Enne
tellimuse
vormistamist
soovitan
lugeda
Nimeline
OÜ
ostuinfot
(vt.
http://nimeline.ee/ostuinfo). Tellimuse vormistamisel on oluline arvestada, et alla 5,90 EUR
suuruse tellimuse korral lisandub tellimusele pisipaki tasu (2,40 EUR).
8. Kuidas saan abi nimesiltidega seotud küsimustes?
Küsimuste korral kirjutage
http://nimeline.ee/kontakt

info@nimeline.ee

või

täitke

tagasiside

vorm

veebilehel

Nimeline OÜ on tänulik kui annad nimesiltidele võimaluse
kasvõi ühel kadunud asjal leida tagasitee omaniku juurde või
eksinud peolisele abiks olla!
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