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Apteekkituotteet.fi on hyvinvointiin keskittyvä verkkokauppa, josta voi ostaa sähköisellä reseptillä (eResepti) määrätyt
reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeitä ja lääkkeettömiä tuotteita.
Tilaukset muistiyhdistysten jäsenille postikuluitta.

-3,95 €

DementiaOnlineShop on senioreiden, ikääntyvien, hoitajien,
muistisairaiden ja heidän läheistensä verkkokauppa, jossa
tuotteita ja apuvälineitä helpottamaan muistisairaiden ihmisten arkea. Muistiyhdistysten jäsenille tilauksista -10%.

-10%

Elämys on erilainen lahja, jonka avulla voit antaa uuden aktiivi-, gourmet-, spa- tai hemmottelukokemuksen sekä muiston
lähimmäisillesi. Muistiyhdistysten jäsenille ensimmäisestä
ostosta -10%.

-10%

Holiday Club tarjoaa kylpylälomia ja loma-asuntoja. Muistiyhdistyksen jäsenille väh. -15% kylpylähotellien, Villas- ja
Chalets-huoneistojen sekä loma-asuntojen hinnoista. Loma-asunnoissa ja Villas-asunnoissa minimimajoitus 2 vrk.

-15%

Memoera tarjoaa hauskoja, helppoja, hyödyllisiä ja viihteellisiä harjoitteita ja pelejä muistisairaille ihmisille. Muistiyhdistysten jäsenille -50% Memoera Trainer -laitteen ensimmäisen
kk:n vuokrahinnasta. Laitetta voi myös kokeilla ilmaiseksi.

-50%

Minifinder Pico GPS-paikannin on pieni, kevyt ja erittäin
helppokäyttöinen. Käteviä ominaisuuksia ovat mm. kaatumishälytys, turva-alue ja paikannus. Minifinder Pico muistiyhdistysten jäsenille -10%.

-10%

OMAseniori-turvapalvelu tuo turvaa ja mielenrauhaa asukkaalle ja omaisille. Palvelu ei vaadi ranneketta eikä muistamista tai käyttämistä asukkaalta. Asennus ja käytön opastus
muistiyhdistysten jäsenille 200 € (norm. 299 €).

-33%

Toimiva Koti tarjoaa hoivapalveluja, kotilääkärin, kotisiivousta,
pikatalonmiespalveluita ja ratkaisuja esteettömään asumiseen. Muistiyhdistysten jäsenille -10% kaikista apuvälineistä
ja kodin tuotteista. Etu ei koske lahjakortteja.

-10%

••LISÄTIETOJA SEUR. SIVULLA

Alla mainitut jäsenedut koskevat kaikkia Muistiliiton jäsenyhdistysten jäseniä.
Kaikki jäsenedut ovat lunastettavissa internetissä, osa myös puhelimitse tai sähköpostitse.
Jäsenedun lunastamiseen ei tarvita jäsenkorttia.
Muistiyhdistysten jäsenet saavat tilaukset postikuluitta.
- Mene osoitteeseen www.apteekkituotteet.fi
- Valitse haluamasi tuotteet ja paina jokaisen kohdalla ”Lisää ostoskoriin”
- Kun olet valmis, klikkaa oikeasta yläkulmasta ”Näytä ostoskori”
- Tarkista tilauksesi, kirjoita ”Kuponkikoodi”-kohtaan MUISTIAPTEEKKI, paina ”Tilaa”
- Täytä yhteystietosi ja paina ”Seuraava”
- Paina viimeiseksi ”Osta nyt”, jonka jälkeen pääset maksamaan
Muistiyhdistysten jäsenet saavat kaikista tilauksista -10%.
- Mene osoitteeseen www.dementiaonlineshop.fi
- Valitse haluamasi tuotteet ja paina jokaisen kohdalla ”Lisää ostoskoriin”
- Kun olet valmis, klikkaa oikeasta yläkulmasta ”Näytä ostoskori”
- Tarkista tilauksesi ja kirjoita ”Anna kuponkikoodi” -kohtaan MUISTIKAUPPA ja paina ”Tilaa”
- Täytä yhteystietosi, valitse toimitus- ja maksutapa, ja paina aina välissä ”Seuraava”
- Paina viimeiseksi ”Osta nyt”, jonka jälkeen pääset maksamaan
Muistiyhdistysten jäsenet saavat 10% alennusta ensimmäisestä ostosta.
- Mene osoitteeseen www.elamyslahjat.fi
- Etsi mieleisesi elämyslahja ja vie tuote ostoskoriin
- Syötä alennuskoodi ”muistiliitto2017” kohtaan ”Lahjakortin numero tai alennuskoodi”
- Suorita tilaus loppuun
Muistiyhdistyksen jäsenet saavat vähintään 15% alennuksen kylpylähotellien, Villas- ja
Chalets-huoneistojen sekä loma-asuntojen hinnoista:
- Mene osoitteeseen www.holidayclubresorts.com/fi
- Valitse haluamasi kohde, tulo- ja lähtöajat
- Kirjoita ”MUISTI15” kohtaan ”Koodi”
- Valitse kuinka monta aikuista ja lasta matkalle lähtee
- Valitse ”HAE” ja suorita tilaus loppuun
Muistiyhdistysten jäsenet saavat 50% alennusta Memoera Trainer -laitteen ensimmäisen
kuukauden vuokrasta. Tilaa joko puhelimitse (p. 044 405 0400), s-postitse (info@solentium.fi)
tai verkossa:
- Mene osoitteeseen www.memoera.fi/trainer
- Valitse sivun ylälaidasta ”Kokeile nyt”
- Täytä tilauslomake
- Kirjoita jäsennumerosi tilauslomakkeen ”Lisätiedot”-kenttään
Muistiyhdistysten jäsenet saavat Minifinder Picon tilauksesta -10%.
- Mene osoitteeseen www.minifinder.fi
- Valitse ylävalikosta ”Kauppa”
- Valitse haluamasi Minifinder Pico GPS-Paikannin ja paina ”Osta tuote”
- Tarkista tilauksesi ja paina ”Siirry kassalle”
- Täytä tilauksesi ja kirjoita oman muistiyhdistyksesi nimi kohtaan ”Tilauksen kommentit”
- Paina viimeiseksi ”Lähetä tilaus”, jonka jälkeen pääset maksamaan
Muistiyhdistysten jäsenet saavat asennuksesta ja käytön opastuksesta -99€ (norm.hinta
299€, jäsenhinta 200€). Tilaa joko:
- verkossa: www.terveysoperaattori.fi/omaseniori
- puhelimitse: 0800 170 300 tai
- sähköpostitse info@omaseniori.fi

Muistiyhdistysten jäsenet saavat 10% alennusta.
- Mene osoitteeseen kauppa.toimivakoti.fi
- Valitse haluamasi apuvälineet ja/tai kodin tuotteet ostoskoriin ja siirry kassalle
- Syötä kohtaan ”Kupongit” koodi ”MUISTILIITTO2017” ja paina ”OK”
- Suorita tilaus loppuun

