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EN ENKEL LÖSNING DÄR
MOTTAGAREN SJÄLV VÄLJER SIN GÅVA
Svårt att välja rätt julklapp?

Medgåvor till valör 360

många olika varumärken och inom flera

Upp till 200 produkter att välja mel-

Vi bjuder på en medgåva som förgyller

olika produktkategorier. Vi visar här ett

lan från kända varumärken.

julklappsutdelningen. En fysisk gåva
uppskattas av mottagaren vid över-

urval, sortimentet kan variera över tid.

Snabbt och Säkert

lämningen, inte bara med tanke på

Mottagarsupport

Vi har marknadens snabbaste leverans

produkten utan av själva handlingen i sig.

Vi har, till skillnad från många andra

till mottagaren. Med vår stabila lösning

alternativ, en dedikerad kundtjänst som

direkt kopplat till vårt affärssystem

valör 360 & 220

nås via telefon eller mail. Snabbt och

erbjuder vi säkra leveranser. Vi har en

Joyful Giftcard 360 och 220 omfattar

enkelt hjälper vi kortmottagaren om

extremt låg nivå på reklammationer

ett sortiment med produkter med ett

(0,17%). Eventuella frågor avhjälps

värde kring 360:- och 220:- exklusive

snabbt av vår duktiga kundtjänst.

moms. Här hittar du riktiga godbitar från

det skulle uppstå några frågor.

VÄLJ VALÖR
360 & FÅ EN
MEDGÅVA

20%
ra b a t t
Joyful Giftcard ger
dig 20% på Kosta
Boda Art Hotel
Innehavare av ett Joyful Giftcard erbjuds 20 % billigare
boende på Kosta Boda Art Hotel. Detta unika hotell i de
småländska skogarna utlovar med glaskonst, spa och
mat en upplevelse utöver det vanliga.

ÅRETS MEDGÅVOR

Det är svårt att hitta någon svag länk i att ge gåvokort, den enda
gåvosituationen. Vi har därför ett mervärde som vi kallar medgåva,
ett urval trevliga produkter som vi lämnar med på 360-kortet utan
extra kostnad. Då lämnar du en gåva som i sig är en fullvärdig
julklapp, dessutom kortet och möjligheten att välja en egen klapp.
Kan det bli bättre?

Med reservation för slutförsäljning.

vi kan tänka oss är att ett kort känns litet och lättviktigt i själva

430003-00-0

VATTENGLAS

Morberg Collection Tumbler 2-pack, 28cl
Höjd: 10 cm
Bredd: 7,2 cm

410863-95-0

SHERPAPLÄD

410756-00-0
Kosta Linnewäfveri
Sherpapläd Jannike
Storlek: 120 x 160cm

BRANDFILT

Brandfilt Paradise
Storlek: 120 x 160cm
Godkänd enligt: EN 1869:1997

410883-99-0

KNIVSLIP

410877-99-0

410866-99-0

LJUSSTAKE

Trestegs knivslip
Fine: Bryne
Corarse: Underhållsslipning
Ceramic: För slöa knivar

Orrefors Jernverk Ljusstake 2-pack
Storlek: 5 x 12,5cm
Material: keramik, emaljerad insida

GJUTJÄRN SKÅL

Orrefors Jernverk Gjutjärn Skål Liten
Storlek: 6,4 x 15cm
Material: Gjutjärn

410868-94-0

SANTOKNIV

410867-94-0

430005-99-0

LYKTA

Orrefors Jernverk Japansk Kockkniv Ask
Material: Blad av stål, handtag av askträ
Storlek: Bladlängd, 18cm

Lykta, LED
Storlek: B: 11.5 x H: 26.5 x D 11.5 cm
Effekt: 1.2 W
Material: GLAS

KOCKKNIV

Orrefors Jernverk, Kockkniv Ask
Material: Blad av stål, handtag av askträ
Storlek: Bladlängd, 20cm

Sport
360/220

Här hittar du bl.a.
produkter från

Se det aktuella sortimentet på www.dingava.se
360 KOD: DEMO360 - 220 KOD: DEMO220

Smycken
360/220

Här hittar du bl.a.
produkter från

Edblad grundades 2006 av de två formgivarna Hans och
Cathrine Edblad. På Singö i den nordligaste delen av Stockholms skärgård finns parets ateljé med utsikt över Ålands
hav. Där skapas nya smycken, kläder och inredningsdetaljer
för medvetna kunder världen över. Materialvalen är allt från
rostfritt stål, mässing och aluminium till betong, porslin och
bambu. Nyfikenhet och experimentlust leder till ständiga
överraskningar och nya kreativa lösningar.
Formgivarparet har kvar sin ateljé på ön men verksamheten har
idag huvudkontor i Norrtälje och åtta egna butiker i Sverige.

Se det aktuella sortimentet på www.dingava.se
360 KOD: DEMO360 - 220 KOD: DEMO220

Badrum
& kök
360/220

Här hittar du bl.a.
produkter från

Se det aktuella sortimentet på www.dingava.se
360 KOD: DEMO360 - 220 KOD: DEMO220

Bädd &
inredning
360/220

Här hittar du bl.a.
produkter från

Se det aktuella sortimentet på www.dingava.se
360 KOD: DEMO360 - 220 KOD: DEMO220
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All bomull är ekologisk och Fairtrade-certifierad

Fritid
360/220

Här hittar du bl.a.
produkter från

Se det aktuella sortimentet på www.dingava.se
360 KOD: DEMO360 - 220 KOD: DEMO220

Media &
elektronik
360/220

Här hittar du bl.a.
produkter från

VÄLJ MELLAN PAPPERSUTGÅVOR
ELLER DIGITALA TIDSKRIFTER.
KATEGORIN INNEHÅLLER ÄVEN
ELEKTRONIK VERKTYG M.M.
Se det aktuella sortimentet på www.dingava.se
360 KOD: DEMO360 - 220 KOD: DEMO220

Välgörenhet
& upplevelse
360/220

GE DIN GÅVA TILL STADSMISSIONEN!
Många har det svårt och behöver hjälp med det mest grundläggande.
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner arbetar lokalt med att stötta
utsatta grupper. Arbetet är ideellt och bygger på gåvor och bidrag från
allmänheten. Vi har ett samarbete med Stadsmissionen som innebär
att du istället för att lösa in din klapp ger en gåva till deras verksamhet.

HUMAN BRIDGE
Joyful Giftcard har skapat ett unikt samarbete med organisationen Human
Bridge där du kan vara med och hjälpa till. Lös in ditt Gåvokort och skänk
ditt val till behövande i världen. Genom att välja detta alternativ skickar vi
barnkläder, bäddset eller handdukar till Human Bridge som i sin tur skänker
dessa till människor på flykt.

TACK FÖR ATT NI SKÄNKER TILL OSS, VI ÄR VERKLIGEN SÅ GLADA FÖR ERT
STÖD. DET BETYDER MYCKET FÖR VÅR ORGANISATION!
MARIE MALM, SVERIGES STADSMISSIONER

Våra gåvokort
Vi erbjuder nu en komplett serie av gåvokort
Utöver Joyful Giftcard och Rädda Barnen har vi i år
utökat vårt utbud med ytterligare ett nytt gåvokort,
Lyxkortet. Vårt nya Lyxkort är anpassat för dig som

JOYFUL GIFTCARD

Fördelen med våra gåvokort

vill ge bort något extra speciellt i år. Vi har laddat
kortet med våra mest exklusiva produkter från en
lång rad starka och attraktiva varumärken. Här finner
du garanterat något för alla!

RÄDDA BARNEN

Vårt populära
gåvokort med
två valörer och
möjlighet till
fina medgåvor

Rädda Barnen
är kortet där medgåvan gör världen
till en bättre plats

Med starka varumärken & något för alla!

Medgåva

En av våra gåvokorts många styrkor är den bredd av
starka internationella varumärken som utgör ba-

För att göra Joyful Giftcard extra speciellt ingår det
på 360 kr kortet en medgåva till varje kort. Man kan
välja mellan flera produkter.

sen i vårt produktutbud. Med ett unikt samarbete
med Stadsmissionen och Human Bridge förstärker
vi utbudet ytterligare och resultatet blir ett fantastiskt gåvokort som gör mottagaren glad och nöjd.
Vår skickliga kundtjänst borgar för trygg och säker
leverans och finns också tillhands för att hjälpa alla
kortmottagare med eventuella frågor och problem.

Egen hälsning på hemsida
Vid köp av 50 st kort eller fler kan vi erbjuda en
anpassad webbsida med personlig hälsningsfras,
bilder och/eller logotyp. Vi behöver dina bilder i
jpg-format och logotyper i vektoriserat eps-format.
Pris för egen hälsning på hemsida är 995 kr.

Personligt anpassat kort

KORTET MED VÅRT MEST
EXKLUSIVA UTBUD
Lyxkortet är en nyhet för i år och är kopplat till riktigt
attraktiva val. Urvalet är noga utvalt bland våra mer
exklusiva produkter för att skapa ett större mervärde
för de som premieras med vårt mest lyxiga gåvokort.

Leverans och support
Den valda gåvan levereras inom 7 arbetsdagar
efter mottagen beställning. Beställaren mottar ett
e-postmeddelande med försändelsens kollinummer så snart gåvan lämnat vårt lager. Vår kundtjänst
hjälper gärna till med eventuella frågor och nås på:
supportse@joyfulgiftcard.com eller 031-712 89 70.

Våra gåvokort via e-post
Vi kan erbjuda våra gåvokort som digital utgåva
via e-post eller sms till mottagaren på bara några
sekunder.
Ett snabbt, säkert och miljövänligt alternativ.

När du köper 50 st kort eller fler kan vi hjälpa dig att
göra ditt kort mer personligt med hjälp av bilder,

Leverans till utlandet

hälsningar och/eller logotyper. Vi behöver dina bilder
i jpg-format och l ogotyper i vektoriserat eps-format.

leverans till samtliga länder inom EU och för 180

Mot en fraktkostnad på 270 kr/kort kan vi erbjuda

Pris för personligt kort i 4-färg är 16 kr/kort.

kr/kort till övriga nordiska länder, förutom Norge.
Produktutbudet är detsamma med undantag för

Helt egen hemsida

några få produkter. Kortet trycks upp på samma
vis som ett personligt anpassat kort, i 4-färg och

Vi hjälper er gärna med att designa en helt egen
hemsida i företagets grafiska profil. En egen hemsida kräver att man också har ett personligt anpassat
kort. Pris för egen hemsida är 5000 kr.

16 kr/kort. Minimikvantitet är 50 st.

Prislista för våra gåvokort
Produkt

Artikelnummer

CSR Corporate Social Responsibility
Pris

Medgåvor
Kockkniv

Joyful Giftcard

410867-94-0

Joyful 220

434000-JF-220

220:- + 75:- i frakt

Joyful 360

434000-JF-360

360:- + 75:- i frakt

Japansk kockkniv
410868-94-0

Hållbara produkter

Lampa markslöjd

Vi tror på klassisk design och bra kvalitet – ett koncept
som aldrig blir omodernt. Vi låter dig välja din favo-

Lyxkort
Lyxkort 500

434006-LYX-500

500:- + 75:- i frakt

Rädda Barnen
Rädda Barnen

434002-RB-360

360:- + 75 i frakt

Världen står inför många utmaningar. Tillsammans
måste vi bidra till hållbara lösningar, så att dagens
behov inte äventyrar framtidens. På Joyful Giftcard
lägger vi stor vikt vid hållbarhet i våra processer och
tar ansvar för hur vår verksamhet påverkar människa
och miljö.

430005-99-0
Sherpapläd Jannike
410863-95-0

Tillägsprodukter

Sängkammar ljusstake

E-post 220

434004-EPJF-220

220:- + 75:- i frakt

410866-99-0

E-post 360

434004-EPJF-360

360:- + 75:- i frakt

Personligt kort

435010-00-0

16:-/kort minimum 50 kort

Personlig Hälsning
Hemsida

435009-00-0

995:-

Video hälsning

435016-00-0

ingår i ovan eller 995:- om
man bara vill ha denna

Helt egen Hemsida

435011-00-0

5000:-

Sleeve vita

434905-00-0

7:-

Vita kuvert

435023-00-0

7:-

Packkostnad
(kort i gåva 360:- kort)

49061-JF-1

5:-

Liten Gjutgärnsskål
Jon Eliason
410877-99-0
Orrefors glas 2-pack
Per Morberg
430003-00-0
Brandfilt Paradis
410756-00-0
Knivslip
410883-99-0

ritgåva på egen hand. Då blir det en produkt som du
verkligen vill ha och kommer använda, så att onödig
konsumtion och förbrukning av jordens resurser
minimeras. Du kan även välja att skänka en produkt
genom Human Bridge eller Sveriges Stadsmissioner
till bättre behövande.
För oss är det viktigt att produkterna inte innehåller
några farliga eller förbjudna ämnen. Alla våra leverantörer måste följa de krav och lagar som gäller för
kemikalier i varor. Vi gör stickprovskontroller för att
säkerställa att kraven efterföljs.
Vissa produkter är även certifierade och miljömärkta,
vilket framgår genom de symboler som visas i anslutning till produkten. Dessa produkter uppfyller särskilt
hårda hållbartskrav som exempelvis att inga kemiska
bekämpningsmedel har används i bomullsodlingen.

Socialt ansvar i tillverkningen
I en global leverantörskedja har vi ett stort ansvar
för hur en produkt har tillverkats och under vilka
förhållanden. Genom både interna och externa inspektioner försäkrar oss om att leverantören lever
upp till både nationella lagar och regler, så väl som

internationella konventioner.
Vi använder den uppförandekod som tillämpas av
amfori BSCI, där vi genom vår koncern New Wave
Group är medlemmar. Den ställer bland annat krav på
minimilön, reglerad arbetstid och att inget barnarbete
får förekomma. Som medlem i amfori BSCI har vi ett
åtagande att låta leverantörer bli granskade av ett
oberoende testinstitut. Det är en kvalitetssäkring
för oss, våra leverantörer och för dig.
New Wave Group har även undertecknat Accord on
Fire and Building Safety in Bangladesh, ett internationellt avtal mellan företag och fackförbund
för att förbättra säkerheten inom textilindustrin i
Bangladesh.

Mer om miljön
Transport och logistik är en nyckelfråga för oss. Inom
vår koncern strävar vi efter samlastning mellan bolagen, så att containrar och laster alltid är fyllda
vid transport. En annan central del handlar om att
påverka de rederier och transportföretag som vi
samarbetar med. Vi är därför medlemmar i Clean
Shipping Index, för att främja hållbar sjöfart.
Vi vill också vara med och skapa hållbara kretslopp.
Våra leverantörer tar sitt producentansvar och betalar för de kostnader som uppstår när våra kunder
lämnar förpackningar på insamlingsstationerna för
att återvinnas. Gröna Punkten är ett bevis för att
våra förpackningar ingår i ett återvinningssystem.
Det tycker vi känns bra!
Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?
Besök gärna vår hemsida!

JOYFUL GIFTCARD

GÅVAN
ALLA VÄLJER
* Reservation för eventuella tryckfel

