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Gåvokort från Supékort 
är den perfekta gåvan
Att den är enkel att ge bort och otroligt uppskattad av mottagaren gör den till en
succé. Slipp krånglig lagerhållning och logistik av gåvor och låt dina kunder och
anställda välja sin gåva själva. På så sätt får alla det de vill ha.



Över 40 års erfarenhet
Vi har en stor erfarenhet av att leverera företagsgåvor. Vi har gjort
det sedan 70-talet och vi vet vad som krävs för att bygga ett
förtroende och en långsiktig relation med våra kunder.

Om oss
Supékort är ett familjeägt entreprenörsbolag i 4:e generationen
som har funnits i olika former sedan 1899. Under 70-talet började
vi med att sälja gåvor till företag. Vi finns idag i Sverige, Tyskland och
Finland och 2015 levererade vi mer än 250.000 st gåvokort. Vi har
en AAA-rating som innebär att vi har en solid ekonomi och är en
stabil och säker affärspartner. Vi har korta led- och leveranstider då
vi lagerför alla varor själva och har totalt ca 3.500 kvm lageryta.

Skräddarsydda gåvokort
Våra kunder är såväl lokala små företag som stora internationella
koncerner och statliga verk. Varje år skapar vi mängder av unika

gåvokortslösningar som är skräddarsydda efter våra kunders
önskemål.

Kända varumärken
Fan of brands! Våra leverantörer består av ett flertal av de mest
kända varumärkena på marknaden inom ett brett spann av pro-
duktgenrer. Vi har över 1.100 produkter i vårt produktsortiment.
Våra lager och logistiska system gör att vi kan hantera extrema
leveranstoppar.

Egen Inhousebyrå och tryckeri
Vi har en egen inhousebyrå, med fotostudio och ateljé, som
hanterar all marknadskommunikation kring våra varumärken. Eget
digitalt tryckeri för att snabbt hantera kunders olika kortlösningar
och hälsningar.

10 goda anledningar att ge bort ett Supékort
Valfriheten - alla blir garanterat nöjda
med sin gåva då de själva väljer den

Brett högkvalitativt produktutbud
från välkända märken

Vi levererar alltid kundens första-
handsval av produkt

Vi har 99% leveranssäkerhet

Leveransen sker direkt till dörren till
den valda adressen

Kortet spärras aldrig

Vi levererar på kundens
exakt valda leveransdatum

Enkla reklamationsrutiner

Nöjd kund-garanti, alltid en
ny vara vid reklamation

Köparen får alltid sina
överblivna kort krediterade 
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SUPÉKORT UNLIMITED
Unlimited är gåvokorten som erbjuder ett näst intill obegränsat utbud av produkter från kategorier som delikatesser, köksprodukter, hem-
inredning, textilier, wellness, elektronik, smycken, media, fritidsprodukter och välgörenhetsalternativ.

SUPÉKORT DELIGHT – Ett lite billigare gåvokort där
mottagaren väljer mellan 30 produkter. Här väljer
mottagaren mellan delikatesser, köksprodukter, hem-
inredning och media.
PRIS 229 kr, frakt 79 kr tillkommer.

SUPÉKORT SUPREME – Gåvokortet som erbjuder 30
handplockade produkter ur vårt finaste sortiment. Här
väljer mottagaren mellan delikatesser, köksprodukter,
heminredning, wellness och media.
PRIS 360 kr, frakt 79 kr tillkommer.

NEWPORT GÅVOKORT – Mottagaren väljer mellan
fina textilier och heminredning såsom bäddset, frotté,
plädar och fina kökstillbehör.
PRIS 360 kr, frakt 79 kr tillkommer.

SUPÉKORT UNLIMITED SELECTION – Ett prisvärt
gåvokort med ett brett sortiment för mottagaren att
välja från med produkter ur alla våra produktkategorier.
PRIS: 150 kr, frakt 49 kr tillkommer. 

SUPÉKORT UNLIMITED SUPREME – Ett kort fyllt
av vårt finaste sortiment. Mottagaren väljer mellan
hundratals produkter ur alla våra produktkategorier.
PRIS 360 kr, frakt 79 kr tillkommer.

SUPÉKORT UNLIMITED DELIGHT – Ett lite billigare
gåvokort där mottagaren väljer mellan hundratals
produkter ur alla våra produktkategorier.
PRIS 229 kr, frakt 79 kr tillkommer.

SUPÉKORT CLASSIC – Innehåller 15 st klassiska
delikatesser. Det här är gåvokortet för gourmanden –
utvalda läckerheter av allra bästa kvalitet!
PRIS 360 kr, frakt 79 kr tillkommer.

SUPÉKORT EXCLUSIVE – Skräddarsy ditt eget gåvokort
om du beställer 500 Supékort eller mer. Du väljer pro-
duktinnehåll såväl som utseendet av Supékortet och
det kan helt profileras enligt era önskemål.
PRIS: Kontakta närmaste återförsäljare, vi kan skapa
gåvokort utifrån er budget.

VÅRA STORSÄLJARE

Vi är stolta över att kunna
presentera 17 st gåvokort

SUPÈKORT EXCLUSIVE – Vårt mest sålda
gåvokort! Ett lite personligare skräddarsytt
gåvokort, där ditt företag eller varumärke
får större utrymme. Du skapar själv den
kombination av delikatesser, köksprodukter,
Wellness- och Homeprodukter som du vill
erbjuda mottagaren. Vi anpassar kortets in-
nehåll efter er budget. 

Minimimum 500 kort.



CONNAISSEUR CARD EU – Ett gåvokort på engelska
som fungerar i alla EU länder. Mottagaren väljer mellan
delikatesser och andra fina produkter ur vårt sortiment.
Pris: 390 kr, frakt 270 kr tillkommer.

CONNAISSEUR CARD DELIGHT – Ett lite billigare gå-
vokort på finska med ett brett urval sortiment för
mottagaren att välja från med produkter ur alla våra
produktkategorier. PRIS: 340 kr, frakt 99 kr tillkommer.
Läs mer om Connaisseur Card Supreme på
www.supekortprofile.se.

CONNAISSEUR CARD SUPREME – Ett gåvokort på
finska med ett brett urval sortiment för mottagaren
att välja från med produkter ur alla våra produktkate-
gorier. PRIS: 390 kr, frakt 99 kr tillkommer. Läs mer om
Connaisseur Card Supreme på
www.supekortprofile.se.

Finns mottagaren av gåvokortet utanför Sverige men i ett EU land har vi tre olika alternativ att välja mellan. Vi har två finska gåvokort där kort,
kundtjänst hemsida är på finska. Vi har även ett gåvokort som är på engelska där vi levererar den valda gåvan till  det EU land mottagaren önskar.

GÅVOKORT INOM EU

MEDIACARD – Ett gåvokort fyllt med 10.000 olika val inom media. Mottagaren väljer
mellan tidningsprenumerationer, pocketböcker, e-böcker, ljudböcker och film. Gåvokortet
finns i fyra olika prisklasser. 

PRISER, FRAKT INGÅR I PRISET:
MediaCard SMALL 109 kr       MediaCard MEDIUM 199 kr

MediaCard LARGE 299 kr       MediaCard XL 360 kr

MEDIACARD – ETT GÅVOKORT
FYLLT MED 10.000 OLIKA VAL

PREMIUM GIFTCARD DELIGHT – Ett gåvokort fyllt med
finare gåvor som passar att ge bort vid säljtävlingar, som
tack för ett väl utfört arbete eller som gåva till en jubilar.
PRIS 1500 kr, frakt 199 kr tillkommer.

PREMIUM GIFTCARD DELUXE – Den perfekta gåvan
att ge bort vid pensionsavgång, som tack för lång och
trogen tjänst eller när en anställd presterat extra bra.
PRIS 4000 kr, frakt 199 kr tillkommer.

Våra finaste gåvokort som är utmärkta att
ge bort till jubilaren, en blivande pensionär
eller som tack för en extraordinär prestation.
Våra Premium GiftCard finns i två
prisklasser; Deluxe och Delight.

GÅVOKORT
PREMIUM

EU Supreme Delight



Oändliga användnings-
områden för Supékortet.
De flesta av våra kunder använder Supékortet som en julgåva till sina anställda
och kunder. Men fler och fler får upp ögonen för vilken extremt smidig gåva det är
och det finns mängder av olika användningsområden. Vill du beställa Supékort för
att ge bort vid löpande tillfällen, och i slutänden inte använder alla, krediterar vi
givetvis de som du inte gett bort. Det går även bra att skicka oss en excelfil med
mottagarnas adressuppgifter så kan vi posta Supékorten direkt.

NYKUNDSPREMIE
Som gåva till kund i samband med köp



UPPMUNTRAN
Vid motgångar, eller då någon gjort bra ifrån sig

MERVÄRDE
Addera ett mervärde till en befintlig kund

BRÖLLOPSGÅVA
Önska brudparet lycka och välgång med en gåva

KUNDUNDERSÖKNING
Svarspremie vid kundundersökningar

AVTACKNING VID PENSION
För att visa uppskattning vid pensionsavgång

FÖDELSEDAGSPRESENT
Enkelt att ha i skrivbordslådan

SÄLJPREMIE
Ges till säljare eller återförsäljare vid uppnådd budget

VINSTER
Vinst vid golftävling, lotteri och firmafester mm



Supékort Exclusive
Idén bakom Supékort Exclusive är att erbjuda våra kunder ett
lite personligare gåvokort, där ditt företag eller varumärke får
större utrymme. 

Med Supékort Exclusive skapar du själv den kombination av deli-
katesser, köksprodukter, upplevelser, smycken, fritidsprodukter,
wellness- och homeprodukter som du vill erbjuda mottagaren.
Kortet kan innehålla hela vårt utbud eller en begränsad del, det
är du som avgör.

Dessutom kan du välja hur kortet ska utformas. Du bestämmer
var logotypen ska placeras och hur stor den ska vara. Du kan
även välja mellan olika bilder och färger. 

Slå oss en signal och berätta hur du vill utforma ditt Supékort
Exclusive, så tar vi fram ett kostnadsförslag. Produktionstiden
på kortet är 3 veckor, så var ute i god tid. För att kunna välja
Supékort Exclusive måste du beställa minst 500 kort. 

Skräddarsy ditt gåvokort
enligt eget tycke och smak.
Beställer du fler än 500 st får du själv välja produktutbud och design på ditt kort.
Vi följer dina anvisningar och gör vårt yttersta för att uppfylla dina önskemål.



GOD JUL & GOTT NYTT ÅRGOD      JUL & G      OTT NYT      TT ÅR
����������
��������
����������	������


��������

God Jul  & 
 Gott Nytt År

Personlig hälsning på era
Supékort och en egen webbsida
När du beställer Supékort Exclusive ingår en egen sida på webben med
personlig hälsning från er till era kunder och medarbetare. Vi tar fram sidan
i samarbete med dig som kund. På den personliga sidan kan du lägga in fler
produkter som dina mottagare kan välja bland. Liknande lösningar finner
du på www.supekortprofile.se

Logotyp och hälsning på egen webbsida.

Här ovan visar vi några av de hundratals skräddarsydda gåvokort vi tar fram till kunder varje år.



Unlimited – låt mottagaren
välja mellan 100-tals produkter!
Vi har tre olika kort som du kan ge bort när du vill att mottagaren ska få riktigt många produkter att välja
mellan. I våra Unlimited kort finns nämligen hela vårt sortiment i respektive prisklass med. Mottagaren väljer
mellan ett stort utbud av olika produkter ur alla våra produktkategorier. Du väljer vilken av våra tre prisklasser
av Unlimited du vill ge bort, mottagaren väljer sin gåva och sen tar vi hand om resten.

Pris 360 kr.
Frakt 79 kr tillkommer.

Pris 229 kr.
Frakt 79 kr tillkommer.

Unlimited
-våra mest sålda kort

Pris 150 kr.
Frakt 49 kr tillkommer.



Mottagaren får välja ur vårt allra finaste sortiment. En bred mix av gåvor från
välkända varumärken, här finns något för alla. Mottagaren har hundratals
produkter att välja mellan, här finns något för alla. För att se hela utbudet,
logga in med koden: UNLIMITED360 på www.supekortprofile.se. Nedan pre-
senteras produktkategorierna i gåvokortet.

Unlimited Supreme

Pris 360 kr. Frakt 79 kr tillkommer.
Presentkuvert till gåvokorten ingår. 

Delikatesser Köksprodukter TextilierHeminredning

Elektronik Wellness MediaFritid

Spel Smycken VälgörenhetAccessoarer

Se hela utbudet, använd 

kod: unlimited360
på supekortprofile.se



Ett lite billigare kort som är fyllt med ett brett utbud av fina produkter från
mängder av olika varumärken. Mottagaren har hundratals produkter att välja
mellan, här finns något för alla! För att se hela utbudet, logga in med koden:
UNLIMITED229 på www.supekortprofile.se. Nedan presenteras produktkate-
gorierna i gåvokortet.

Unlimited Delight

Pris 229 kr. Frakt 79 kr tillkommer.
Presentkuvert till gåvokorten ingår.

Delikatesser Köksprodukter TextilierHeminredning

Elektronik Wellness MediaFritid

Spel Smycken VälgörenhetAccessoarer

Se hela utbudet, använd 

kod: unlimited229
på supekortprofile.se



Vårt billigaste Unlimitedkort är ett riktigt prisvärt gåvokort. Med ett brett sor-
timent erbjuder det mottagaren ett fint utbud att välja från med produkter
ur alla våra produktkategorier. För att se hela utbudet, logga in med koden:
UNLIMITED150 på www.supekortprofile.se. Nedan presenteras produktkate-
gorierna i gåvokortet.

Unlimited Selection

Pris 150 kr. Frakt 49 kr tillkommer.
Presentkuvert till gåvokorten ingår.

Delikatesser Köksprodukter TextilierHeminredning

Elektronik Wellness MediaFritid

Spel Smycken VälgörenhetAccessoarer

Se hela utbudet, använd 

kod: unlimited150
på supekortprofile.se



Presentkortet erbjuder mottagaren att välja från ett urval av 30 högkvalitativa
gåvor. Vad sägs om en saftig lammstek, lyxig hummer eller god parmesanost?
Eller varför inte riktigt fina påslakan, en härlig morgonrock eller en stavmixer
som mixar färska smoothies och mat på ett enkelt sätt? Vid inlösen via vår
hemsida får mottagaren välja bland fler produkter, dessa varierar under året.

Supékort Supreme

Pris 360 kr. Frakt 79 kr tillkommer.
Gåvokorten skickas till dig tillsammans med presentkuvert. När mottagaren valt gåva och leveransdatum, levererar Postens bud gåvan direkt till mottagarens dörr.



Newport skålar 6 st Newport Serveringsfat 42 cmNewport Frotté 4 st Newport Ljusstake

Philips Stavmixer Balmoral necessär Cap Ferrat Bäddset 4 delar Antibes Bäddset 4 delar

Grytunderlägg 20x20 cm

Aspen Booties 1 par

Newport Ranch Cutlery Behandling 30-40 min Morgonrock Newport Philips Hörlurar Media

Whiskeycheddar 900 g Varmrökt lax 1100 gLax Duo 2 x 300 g Rökt lammstek ca 1000 g

Parmesan 700 g Newport Serveringsskål 30 cm Grillpanna 28 cm Tyskkniv 20 cm

Ivory bestick 24 delar Gryta 3,5 liter Mortel av marmor Stekpanna Vogel 28 cm

Hummer 2 x 350 g

Garrett vattenglas 6-pack

Skärbräda av akacia



Presentkortet erbjuder mottagaren att välja från ett urval av 30 gåvor. Vad
sägs om saftig lammkorv, lyxig hummer eller god parmesanost? Eller varför
inte snygga påslakan, härlig frotté eller en riktigt bra tidningsprenumeration?
Vid inlösen via vår hemsida får mottagaren välja bland fler produkter, dessa
varierar under året.

Supékort Delight

Pris 229 kr. Frakt 79 kr tillkommer.
Gåvokorten skickas till dig tillsammans med presentkuvert. När mottagaren valt gåva och leveransdatum, levererar Postens bud gåvan direkt till mottagarens dörr.



Stekpanna nonstick 28 cm TidningsprenumerationPeppermill 1 st Skärbräda av ek

Napkin Rings 4 st Newport Frotté 2 st Salladsbestick 1 par Riverhead Bäddset 2 delar

Pocketböcker 3 st

Glasunderlägg 6 st

Garrett vattenglas 4-pack Aluminium termos 1,1 L Ljusstakar i marmor 2 st Underlägg marmor 6 st Southampton Bäddset 2 delar

Parmigiano Reggiano ca 500 g Hummer 1 st ca 350 gSikrom ca 160 g Lammkorv ca 500 g

Sex sorters sill ca 1600 g Tryffel 2 x 250 g Gravad lax ca 400 g Bakformar 3 st

Wok Kockkniv 20 cm Kastrull med glaslock 1,5 L Plättlagg gjutjärn

Rökt kalkonbröst ca 700 g

BBQ-termometer

Keramikskål Gerbera



Ett mycket omtyckt gåvokort av de som vill ge bort klassiska delikatesser.
Kortet innehåller 15 st omsorgsfullt utvalda läckerheter, som tex löjrom, kall-
rökt lax och lammytterfilé - delikatesser som faller de flesta i smaken. Gör
någon lite extra glad och ge bort det godaste gåvokortet i vårt sortiment!

Supékort Classic

Lax Duo 2 x 300 g
2 st laxklassiker! En mild kallrökt
lax och en traditionellt gravad lax
med karaktäristisk smak. 

Sex sorters sill ca 1600 g
6 st läckra sorters sill från anrika
familjeföretaget Klädesholmen i
Bohuslän.

Ankbröst 2 x 350 g
Saftiga ankbröst som får vilken
gourmet som helst att kippa efter
andan.

Hjortstek ca 900 g
Denna saftig hjortstek visar sig från
sin bästa sida med frästa kantareller
och potatisgratäng. Tillreds i ugn.

Hummer ca 550 g
Lyxig kokt hummer som får det
att vattnas i munnen för de flesta,
perfekt när något ska firas.

Whiskycheddar 900 g
Smakrik cheddar som lagrats på
traditionellt sätt med whisky i 1 år
för att få sin kraftiga smak.

Parmesan 700 g
Äkta Parmigiano Reggiano som
lagrats i 18 månader. Förföriskt
god med färska fikon.

Lammytterfilé ca 700 g
Lammkött är en riktig favorit!
Ytterfiléns möra och saftiga kött
riktigt smälter i munnen. 

Kräftlax ca 700 g
Utsökt kräftlax, ugnsmarinerad
med krondill. Fantastiskt god med
romsås och färskpotatis.

Valrhona Choklad 4 x 75 g
4 st noga utvalda smaker från
Valrhona – en av världens främsta
chokladfabrikanter. Gott till kaffet!

Varmrökt lax 1100 g
Mild varmrökt regnbågslax från
Falkenbergs Laxrökeri. En given
bufféfavorit på fester.

Olivolja 100 ml
Förstklassig olivolja från Château
d́ Estoublon som tar fram pris-
belönta oljor, viner och kryddor. 

Fransk gåslever ca 150 g
Lyxig gåslever från Larnaudie
i Frankrike, levereras med läcker
calvadosgelé ca 100 g.

Löjrom ca 200 g
Svensk löjrom av yppersta kvalitet.
Som förrätt med rostbröd, gräddfil
och hackad lök är den ren njutning!

Lammstek ca 1000 g
Saftig och smakrik lammstek, bara
att skivas upp. God tillsammans
med potatisgratäng och en sallad.

supékort classic

Pris 360 kr. Frakt 79 kr tillkommer.
Presentkuvert till gåvokorten ingår. När mottagaren valt gåva och leveransdatum, levererar Postens bud gåvan direkt till mottagarens dörr.



Detta gåvokort erbjuder högkvalitativa produkter ur Newports sortiment, där
alla enkelt kan hitta en eller flera favoriter. Mottagaren väljer sin gåva bland
16 riktigt fina produkter. Vad sägs om lyxiga bestick, ett vackert serveringsfat,
en härlig morgonrock eller snygga bäddset som förnyar sovrummet i ett kick?
Eller varför inte en fina glas med guldprägling eller ett par mjuka och varma
tofflor? Vid inlösen via vår hemsida får mottagaren välja bland fler produkter,
dessa varierar under året.

Newport Giftcard

Newport Bestick 24 delar

Hurricane lykta

Newport Frotté 4 delar

Amalfi serveringsfat 38 cm

Garrett vattenkaraff 1,5 LAntibes bäddset 4 delar

Colorado bäddset 4 delarGarrett vattenglas 6-pack

Ranch Cutlery set

Newport skålar 6 st

Aspen booties

Riverhead bäddset 4 delar

Jamesport morgonrockSouthampton bäddset 4 delar

Windsor bäddset 4 delarNewport Muggar 6-pack

Pris 360 kr. Frakt 79 kr tillkommer.
Presentkuvert till gåvokorten ingår. När mottagaren valt gåva och leveransdatum, levererar Postens bud gåvan direkt till mottagarens dörr.



Ett riktigt exklusivt gåvokort att ge bort när något ska firas! Här har vi samlat
välkända gåvor som garanterat uppskattas av alla. En riktigt bra gåva till den
som fyller jämnt eller som har varit anställd i ett visst antal år på företaget.
Mottagaren får välja mellan riktigt fina gåvor såsom ett knivset från Porsche,
en herrgårdsvistelse för två med övernattning och trerätters middag eller en
espressomaskin. Det finns även fina textilier, en uppsättning glas från Iittala
och presentkort att välja mellan. Mottagaren av gåvokortet finner ett större
urval av produkter att välja bland vid inlösen via vår hemsida.

Premium GiftCard
Deluxe

Herrgårdsvistelse för 2 personer
Njut av en natt på en exklusiv herrgård.
3-rätters middag och frukost ingår.

Porsche Knivset – 4 st knivar
Exklusivt set med kockkniv, japansk kock- och
grönsakskniv, brödkniv samt skalkniv.

Newport morgonrock & frottéset
En lyxig morgonrock, 4 st badlakan, 4 st
duschhanddukar och 4 st handdukar.

JFK Kristallglas med decanter
Vacker munblåst kristall. 12 st tumblers,
12 st highballglas och 1 st decanter.

Presentkort värde 4000 kr
Kan användas i Newports butiker i Norrköping,
Linköping, Bromma och Västerås.

Key West Bäddset 6 delar från Newport
Lyxiga bäddset med 2 st påslakan 150x210 cm
och 4 st örngott 50x60 cm.

Espressomaskin Philips Saeco Minuto
Helautomatisk espressomaskin med 7 olika
kaffevarianter & mjölkskummare.

Ittala Essence vinglas och vattenglas
Fina vinglas från Iittala. 12 st vitvinsglas,
12 st rödvinsglas och 12 st vattenglas.

Pris 4 000 kr. Frakt 199 kr tillkommer.
Presentkuvert till gåvokorten ingår. När mottagaren valt gåva och leveransdatum, levererar Postens bud gåvan direkt till mottagarens dörr.



En riktigt bra gåva till den som går i pension, fyller jämnt eller som har varit
anställd ett visst antal år på företaget. Mottagaren får välja mellan riktigt fina
gåvor som bland annat exklusiva knivar, en gedigen gryta av gjutjärn, fina
textilier samt designklassiker som vasen Äng och två st ljusstakar Liljan från
Skultuna. Mottagaren av gåvokortet finner ett större urval av produkter att
välja bland vid inlösen via vår hemsida.

Premium GiftCard
Delight

Newport Whistler pälspläd
Exklusiv pläd tillverkad av japansk konstpäls,
lika fin i soffan som på sängen. 130x180 cm.

Gjutjärnsgryta 6 liter
Klassisk emaljerad gjutjärnsgryta – perfekt
för mustiga grytor och långkok.

Munka Skål Babette Tenn
Tidlös tennskål – perfekt till snacks och godis
eller ett vackert litet blomsterarrangemang.

Porsche Knivset 2 knivar
Exklusiva knivar från Porsche – setet inne-
håller en kockkniv samt en skalkniv.

Skultuna Liljan ljusstakar 2 st
Klassiska ljusstakar av mässing, designade av
Ivar Ålenius Björk på 1940-talet för Skultuna.

KLONG Vas Äng Mässing
Prisbelönta vasen Äng av glas och mässing är
designad av Eva Schildt för KLONG.

Garrett vattenglas 12 st och karaff
12 st exklusiva vattenglas och 1 st karaff av
crystalline med guldemblem och guldkant.

Yacht Club morgonrock 1 st
Elegant unisex morgonrock i velourfrotté med
broderat emblem på bröstet, välj vit eller blå.

Pris 1 500 kr. Frakt 199 kr tillkommer.
Presentkuvert till gåvokorten ingår. När mottagaren valt gåva och leveransdatum, levererar Postens bud gåvan direkt till mottagarens dörr.



MediaCard® – välj bland över 10.000 produkter 
MediaCard är presentkortet som erbjuder marknadens överlägset största utbud av mediaprodukter. Vi har samlat mer än 10.000
titlar inom fem olika produktkategorier: tidningsprenumerationer, filmer, ljudböcker, pocketböcker och e-böcker. Tack vare att vi
samarbetar med de största och mest välkända leverantörerna på marknaden kan vi erbjuda de senaste och mest populära
titlarna inom varje produktkategori. Se vårt utbud nedan. Gå in på www.mediacard.nu för att läsa mer om respektive kategori,
våra leverantörer och få mer information.

Streama film till din dator 
eller TV via Film2Home – 
välj bland 1000-tals titlar.

Välj din favorit bland
100-tals tidningar. Varierande 

prenumerationslängd. 

Välj pocketböcker ur
Månpocket och Bonniers

breda sortiment.

Böcker som kan läsas
elektroniskt i dator, läsplatta,

surfplatta och mobil.

Perfekt när du är i rörelse; 
i bilen, på promenaden,
vid matlagningen.

POCKETBÖCKER E-BÖCKER LJUDBÖCKER TIDNINGSPRENUMERATIONHYRA FILM VIA INTERNET



Prisnivåer och vad som ingår
MediaCard finns i fyra olika prisnivåer och alla prisnivåer erbjuder samma produktkategorier: tidningsprenumerationer, filmer,
pocketböcker, ljudböcker och e-böcker. Välj vilken av prisnivåerna du vill att gåvokortet ska gälla för. I priset ingår gåvokorten
samt fina presentkuvert, mottagarens val av gåva samt frakten av den. 

Det är lika enkelt att ge bort ett MediaCard som det är uppskattat att få ett. MediaCard är ett presentkort där
mottagaren själv väljer sin gåva bland dessa produktkategorier: tidningsprenumerationer - filmer - ljudböcker -
pocketböcker - e-böcker. Läs mer om hur det fungerar att köpa och ge bort MediaCard på www.mediacard.nu. Vi
beskriver hela flödet i enkla steg, allt från hur du som köpare gör för att beställa dina MediaCard till hur mottagaren
gör för att få sin valda gåva.

Så här fungerar MediaCard®

1 2 3 4 5
VÄLJ ETT

PRISALTERNATIV
VÄLJ EVENTUELLA
TILLÄGGSTJÄNSTER

LEVERANS AV 
MEDIACARD

MOTTAGAREN GÖR
SIN BESTÄLLNING

MOTTAGARENS VALDA
PRODUKT LEVERERAS

SMALL
109 SEK
VÄLJ MELLAN

MEDIUM
199 SEK
VÄLJ MELLAN

LARGE
299 SEK
VÄLJ MELLAN

X-LARGE
360 SEK
VÄLJ MELLAN

1 Pocketbok
Tidningar*
1 Ljudbok
1 E-bok
3 Filmer

2 Pocketböcker
Tidningar*
1 Ljudbok
1 E-bok
5 Filmer

3 Pocketböcker
Tidningar*
1 Ljudbok
1 E-bok
8 Filmer

4 Pocketböcker
Tidningar*
1 Ljudbok
1 E-bok
10 Filmer

* 1 st tidningsprenumeration



Connaisseur Card EU går att skicka till alla EU-länder! En perfekt gåva för att
visa uppskattning till viktiga utländska kontakter eller medarbetare. Gåvo-
kortet går endast att lösa in på Internet via vår hemsida och är på engelska.
Där får mottagaren fler produkter att välja bland, dessa varierar under året.

Connaisseur
Card EU

Gryta med glaslock
Stilren gryta med 7 mm sandwichbotten
och glaslock. Rymmer 3,5 liter och passar
alla sorters spisar.

Marimekkoskål Iittala 15,5 cm
Klassisk skål från Iittala i färgen äppelgrön.
Ett fint samlarobjekt, perfekt till servering
eller dekoration.

Japansk kockkniv 18 cm
Proffsig kockkniv av tyskt kvalitetsstål,
1.4116-X50 Cr Mo V15, från Solingen.
Bladlängd 18 cm.

Traktörpanna 28 cm
Av borstat rostfritt stål 18/10, med 6 mm
sandwichbotten. Utmärkt för stekning,
flambering och såser.

Rökt älgstek ca 550 g
Bjud dina utländska kunder på en välsmakande
stek från skogens konung. Älgstek från pris-
belönta Tärnavilts Rökeri.

Kallrökt skivad lax ca 600 g
Renskuren och benfri lax av allra högsta
kvalitet. Kallrökt på traditionellt vis. 
En given favorit på buffébordet!

Grillbestick 6 par
Knivar och gafflar i rostfritt stål med handtag
av rosenträ. Kommer i en exklusiv presentask.
Tål maskindisk.

Garrett Vattenglas 6-pack
Vattenglas av crystalline med guldemblem
och guldkant. Fina att även servera glögg eller
dessert i. Handdisk. H 6 cm, Ø 5 cm.

EU

Pris 390 kr. Frakt 279 kr tillkommer.
Presentkuvert till gåvokorten ingår. När mottagaren valt gåva och leveransdatum, levererar Postens bud gåvan direkt till mottagarens dörr.





Med er logo på gåvokortet
blir det tydligt vem gåvan 
kommer från.
Beställer du fler än 100 st gåvokort bjuder vi på tryck av hälsning på insidan av
gåvokortet samt en egen profilerad webbsida.



Glad Sommar!Glad Sommar!

Tryckt hälsning och logo
Att det är lika roligt att ge bort en gåva som att få en är inget
nytt. Däremot kan det ju vara lite tröttsamt att själv hand-
skriva hälsningar till varje gåva och det är här vår printservice
kommer in i bilden. Med företagets logotyp i kortet blir det
tydligt vem gåvan kommer ifrån och med en hälsning blir
gåvan än mer personlig. Du bestämmer hur din hälsning ska

se ut och om företagets logotyp ska finnas med, vi trycker
hälsningen inuti Supékortet enligt dina önskemål. Detta är vår
vanligaste tilläggstjänst som nyttjas av de flesta kunder. 

Startkostnad 550 kr + 6 kr/kort exkl.moms.

Egen webbsida med
personlig hälsning
Vid beställning av minst 100 Supékort kan du få en egen
webbsida med en personlig hälsning utan kostnad. Vi tar fram
sidan i samarbete med dig som kund. På denna sida kan du
också lägga in ytterligare några produkter som dina kunder
eller medarbetare kan välja bland. 
    För att kunna göra denna sida behöver vi veta vilken häls-
ning som ska stå på sidan samt logotypen skickad via e-post
i eps-, tiff- eller jpg-format. 

Vid en beställning på färre än 100 Supékort tillkommer
en engångskostnad på 850 kr exkl. moms.



Hela logistikkedjan
ska fungera.
Vi har mer än 40 års erfarenhet av att leverera gåvor. På så sätt har vi lärt oss en
hel del om logistik. Ni kan helt enkelt kunna lita på att gåvan kommer fram.



Med Posten som
stark partner
Vi har valt att samarbeta med Posten. Det beror inte på att
de är billigast, utan på att de helt enkelt är bäst. Varken vi eller
våra kunder är nämligen särskilt villiga att ta några risker. Man
ska helt enkelt kunna lita på att gåvan kommer fram. Annars
är det inte någon särskilt bra gåva.
    Posten är de enda som täcker alla privatadresser i hela landet
inom 48 timmar. Men vårt samarbete med Posten innebär
betydligt mer än bara frakter. Alla svarskort som skickas till
oss går direkt till vår inscanningscentral där vi läser in beställ-
ningarna maskinellt samma dag som vi får dem. 
Uppgifterna går direkt in i vårt logistikprogram som kontrolle-
rar att allt stämmer.
    Posten hämtar dagligen paket direkt från vårt lager. De flesta
paketen delas ut redan innan 12.00 dagen därpå, vilket innebär
en leveranstid på mindre än 18 timmar. 
    Vi har även tillgång till en egen kundtjänst på Posten, vilket
innebär att vi kan spåra alla paket med hjälp av Postens egna
sökvägar. Om något har inträffat, kan vi lösa det så snabbt
som möjligt.  

Vi aviserar beställningen via mail, om vi har mottagarens epost-
adress. Dessutom svarar vår kundservice på alla frågor under
alla vardagar mellan 8–17. Samtliga leveranser till mottagaren
sker med svenska Posten mellan 8–16. Om mottagaren inte
är hemma, ställs paketet utanför dörren. Vi har mer än 40 års
erfarenhet av att leverera gåvor. På så sätt har vi lärt oss en
hel del om logistik. 

Till vår hjälp har vi det logistiska systemet Supékort Manager
som ger oss fullständig kontroll. Programmet har utvecklats i
ett nära samarbete med Norrköpings/Linköpings Universitet
och ger oss överblick över samtliga leveranser. Både paket som
ska skickas och sådana som har skickats. Med Supékort Ma-
nager kan vi ta reda på exakt var varje försändelse befinner sig.

Vi förstår vikten av säkra leveranser



Vi vet att det är helhets-
intrycket som räknas.
Vår uppgift är inte bara att erbjuda vackra kort och attraktiva gåvor. Det är också
att se till att allt fungerar rent praktiskt. En gåva måste komma fram till mottagaren
utan en massa krångel på vägen.



Vår  lagerlokal på Saltängsgatan i Norrköping med en total lageryta på 3 500 kvm2.

Vår personal skickar mer än 200.000 paket per år. Vi har över 1.100 produkter i vårt produktsortiment som vi lagerhåller året runt.

Med lager på 3500 kvm2 kan vi lagerhålla alla våra produkter, vilket ger oss både korta led-
och leveranstider. Det är en förutsättning för att ha den höga leveranssäkerhet som vi har. 



ett familjeföretag sedan 1899

Besök oss gärna på www.supekortprofile.se


