Iloisia palveluja
seniorin kotiin!

Senioreiden ilostuttajana vuodesta 2016!
Ilostu Oy

www.ilostu.fi

ilostuoy

Ilostu kanssamme arjesta!

Seniori, joko olet tavannut ilostuttajan? Saat taatusti
elämäniloa arkeesi! Ilostu Oy - senioripalvelut tukenasi.
"Kiitos taas, olet aarre!"
Ulkoilu ja aktiivisuuden tukeminen
Asiointi- ja saattoapu mm.
lääkäriin, kampaajalle, Kelaan
Kuljetusapu Ilostu-autolla
Itsenäisen kotona asumisen
tukeminen

"Sinulla on energisoiva
vaikutus."
Kauppa-apu
Ruuanlaitto ja muut keittiötyöt
Yhdessä tekeminen mm.
kotiaskareet
Vaatteiden pesu ja silitys

"Olen niin tykästynyt sinuun."
Seura ravintolaan, teatteriin jne.
Digiapu
Yksinäisyyden tunteen
lievittäminen
Unelmien ja toiveiden
toteuttaminen

Ilostu Oy tuottaa iloisia senioripalveluja seniorin kotiin. Palvelu tukee
seniorin kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kotona asumista lisäten
arkeen aktiivisuutta ja iloa. Luonasi käyvät tutut ilostuttajat. Tuttujen
ilostuttajien kanssa luottamussuhde rakentuu iloiseksi ystävyydeksi.

Tutustu lisää Ilostu Oy:n iloisiin ja asiakaskeskeisiin
senioripalveluihin osoitteessa www.ilostu.fi.
KOTITALOUSVÄHENNYS
Saat palveluistamme kotitalousvähennyksen. Voit tarkistaa kyseisen
vuoden määrän www.vero.fi sivustolta tai asiakaspalvelustamme.

ALV 0 % - HINNOITTELU

Voit ostaa palvelujamme arvonlisäverottomasti, mikäli toimintakykysi on
iän tai sairauden vuoksi alentunut.
Tarkastamme tutustumiskäynnillä
oikeuden alv 0 % palveluun.

Hinnoittelu
Hinnat alv 0 %

Hinta ilman
kotitalousvähennystä

25,20 €/h*
Ilostu-käynnit
joka toinen viikko
100,80 €/kk*

Ilostu-käynnit
joka viikko
201,60 €/kk*

42 €/h

Ilostu-käynnit
kaksi kertaa viikossa
403,20 €/kk*

*Hinnat ilmoitettu kotitalousvähennyksen jälkeen. Alv 0 %. Minimikäynti 2 h/kerta.

Turvallinen laskutus!

Laskutamme kuukauden käynnit seuraavan kuun
alussa. Laskututus vain toteutuneista käynneistä. Laskutus ei sisällä yllätyksiä emme veloita erikseen esimerkiksi matkakuluista asiakkaan luokse!

Varaa ilmainen tutustumiskäynti

050 511 8170

www.ilostu.fi/varaakaynti
info@ilostu.fi

Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin.

Ota yhteyttä, kerromme
mielellämme lisää!
Ilostu Oy Asiakaspalvelu
p. 050 511 8170
s. info@ilostu.fi

Iida Kujanpää,

Ilostu Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja

"Opiskeluaikanani ymmärsin, että uudenlaisia
senioripalveluja tarvitaan. Minusta asiat voidaan
tehdä myös toisella tavalla, paremmalla. Uskon
ilostuttajan käyntien läsnäolon, säännöllisyyden ja
ilon lisäävän seniorin henkistä hyvinvointia ja sitä
kautta vaikuttavan myös fyysiseen vointiin! Me
mahdollistamme seniorille hänen arvojensa
mukaisen, elämäniloisen ja sujuvan arjen! Ilolla on
suuri voima ja ilolla teemme tätä arvokasta työtä!"

100% ilostumistakuu!
www.ilostu.fi

Ilostu Oy

2796272-8

