Jäsenedut 2020-21

Apteekkituotteet.fi
•

Mikä? Apteekkituotteet.fi on hyvinvointiin keskittyvä verkkokauppa, josta voi ostaa sähköisellä
reseptillä (eResepti) määrätyt reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeitä ja lääkkeettömiä tuotteita.

•

Mitä? Apteekkituotteet.fi tarjoaa jäsenistöllemme tilaukset ilman postituskuluja (edun arvo
3,95 euroa).

•

Miten? Edun saa kuponkikoodilla MUISTIAPTEEKKI. Koodi kirjoitetaan verkkokaupan
ostoskorissa kohtaan "Kuponkikoodi".

DementiaOnlineShop.com
•

Mikä? DementiaOnlineShop.com on senioreiden ja muistisairaiden sekä heidän läheistensä
verkkokauppa. Löydät sieltä tuotteita, jotka helpottavat arkea.

•

Mitä? DementiaOnlineShop.com tarjoaa jäsenistöllemme kaikista tilauksista 15%
alennunksen.

•

Miten? Edun saa kirjoittamalla verkkokaupan ostoskorissa "Kuponkikoodi"-kohtaan
MUISTIKAUPPA tai tilaamalla sähköpostitse info@dementiaonlineshop.com tai puhelimitse
0400 449 623 (klo 9–16).

Ettonet
•

Mikä? Ettonet on erikoistunut seniorikalusteisiin ja apuvälineisiin, kiireetöntä asiakaspalvelua
unohtamatta.

•

Mitä? Jäsenistömme saa 10% alennuksen normaalihintaisista apuvälineistä ja kalusteista
Ettonetin myymälöissä ja verkkokaupassa.

•

Miten? Edun saa käyttöön ettonet.fi-verkkokaupassa koodilla MUISTI sekä Ettonetin
myymälöissä kertomalla kassalla muistiyhdistyksen jäsenyydestä. Tilauksen voi tehdä myös
s-postitse ruskeasuo@ettonet.fi tai puhelimitse 040 511 1118.

Holiday Club
•

Mikä? Holiday Club tarjoaa kylpylälomia sekä vuokraa loma-asuntoja.

•

Mitä? Jäsenistömme saa vähintään 15% alennuksen Holiday Club –kylpylähotellien, Villashuoneistojen sekä loma-asuntojen hinnoista.

•

Miten? Edun saa verkkokaupasta koodilla MUISTI15.

Memoera Trainer
•

Mikä? Memoera on tutkittu ja tuhansien muistisairaiden ihmisten käyttämä laite, joka tarjoaa
hauskoja harjoitteita ja pelejä. Helppo, hyödyllinen ja viihteellinen.

•

Mitä? Jäsenistömme saa Memoera Trainer -laitteen ensimmäisen käyttökuukauden
ilmaiseksi. Vuokrahinta normaalisti 29,50€/kk.

•

Miten? Tilaukset voi tehdä joko puhelimitse 044 405 0400, s-postitse info@solentium.fi tai
verkossa www.memoera.fi. Verkkokaupassa edun saa kirjoittamalla oman jäsennumeron
tilauslomakkeen ”Lisätiedot”-kenttään.

Puhti Lab
•

Mikä? Puhti Lab on palvelu oman terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan. Puhdin testipaketit
antavat laboratoriokokeiden kautta kokonaisvaltaisen kuvan siitä, miten keho voi.

•

Mitä? Jäsenistömme saa 20% alennuksen D-vitamiini- ja B12-TC2 mittauksista sekä 10%
alennuksen muista testipaketeista oman terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan.

•

Miten? Tilaukset tehdään puhti.fi-verkkokaupassa. Etukoodi on D-vitamiini- ja B12-TC2
mittauksissa "muistiliitto20", muissa testipaketeista "muistiliitto10".

Suvanto Care
•

Mikä? Suvanto Caren palvelut tuottavat tilannetietoa asukkaan hyvinvoinnista kotihoivan ja
omaisten tueksi.

•

Mitä? Jäsenistömme saa 20% alennuksen Suvanto Kotona ja Suvanto Mukana -palvelujen
aloitusmaksuista sekä 10% alennuksen Suvanto Videopuhelu ja Suvanto Lääkemuistuttaja palvelujen aloitusmaksuista. Lisäksi mahdollisuus Suvanto Mukana -palvelun ilmaiseen 14pv
koekäyttöön.

•

Miten? Edun saa tekemällä tilauksen sähköpostitse (myynti@suvantocare.fi) tai puhelimitse
(040 6533 222) ja mainitsemalla oman jäsenyhdistyksen nimen tilauksen yhteydessä.

