


BRETT SORTIMENT 
Vi erbjuder ett mycket brett sortiment av gåvor, allt för att 
mottagaren av gåvokortet ska hitta något som faller dem i 
smaken. Perfekt för den stora organisationen - det finns 
något för alla!

VÄLKÄNDA VARUMÄRKEN 
Hos oss hittar du gåvor från flera välkända varumärken så 
som Georg Jensen, Bodum, Urbanista, DORRE, Gynning  
Design, Normann Copenhagen, Champion, Boncoca,  
Swedish Fika, Xiaomi, Smeg, Saluhall.se m.fl. 

FLEXIBILITET 
Vårt gåvokort fungerar som ett presentkort. Mottagaren 
kan välja en gåva enligt beloppet på mottaget gåvokort 
eller välja en större gåva och betala mellanskillnaden.  
Vi erbjuder också ett digitalt gåvokort om så önksas. 

SPECIALANPASSADE LÖSNINGAR 
Nu erbjuder vi även möjligheten att välja ett valfritt belopp 
på gåvokorten så att det passar er! Vi kan även special-
anpassa korten med er logotyp och personliga hälsning. 
Kontakta oss för mer information. 

VÄLGÖRENHET 
Om mottagaren inte hittar något den tycker om eller  
hellre vill skänka sina pengar till välgörenhet så har vi valt 
att samarbeta med Barncancerfonden. Gåvan bidrar till 
flera ändamål som är ovärderliga i kampen mot barncancer. 
Huvuddelen av insamlade medel används för att finansiera 
forskning inom barncancersjukdomar.

VARFÖR ONLY GIFTS?  
Det finns flera fördelar med våra gåvokort.  
Här nedan ser du några av dem: 



ÖNSKAS ETT ANNAT BELOPP? 
Nu erbjuder vi gåvokort med valfritt belopp! 
Kontakta oss för mer information eller offert.

BARNCANCERFONDENS VISION 
Tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag  
& organisationer är Barncancerfonden den enskilt  
största finansiären av barncancerforskning i Sverige.

DERAS VERKSAMHET 
Målet på lång sikt är att nå en 100% överlevnad  
för de barn som drabbas av cancer. 
För att de ska kunna nå det måste forskningen fort-
sätta att drivas framåt och därför behövs alla bidrag 
de kan få – både från företag och privatpersoner.

85% av de drabbade barnen 
överlever sin sjukdom!
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DIGITALT GÅVOKORT 
En uppskattad present på 
bara ett ögonblick. Om tiden 
är knapp och du vill ha  
omedelbar leverans kan vi 
erbjuda digitala gåvokort.  

De digitala gåvokorten 
fungerar på samma sätt som 
de fysiska - ett presentkort. 
Gåvokortet levereras till  
mottagarna via mejl.

GÖR DET PESONLIGT 
Gör gåvokorten ännu mer  
personliga genom att special- 
anpassa korten med egen  
design, logga och hälsning.  
Gäller vid beställning av minst 
100 st gåvokort. 

FÖRFRÅGAN/OFFERT 
För förfrågan, offert eller  
order, kontakta er närmsta  
återförsäljare!

Din design här



www.onlygifts.se
1. På www.onlygifts.se hittar du  

gåvor i de olika valärerna från flera 
välkända varumärken.   

2. Registrera koden på första sidan 
och du kan se ditt gåvobelopp i 
varukorgen. Välj sedan din gåva.  
 
Väljer du en gåva som överstiger 
gåvobeloppet kan du enkelt betala 
mellanskillanden i kasssan.   

3. Din gåva skickas. 

4. Hämta ut din gåva på närmsta 
utlämningsställe.

SÅ VÄLJER DU GÅVA:

På vår hemsida  
www.onlygifts.se  

kan du se hela  
sortimentet utan att 

använda någon  
gåvokortskod. 
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NYHET!

ETT URVAL AV VÅRA VARUMÄRKEN DU KAN VÄLJA MELLAN!

Valfritt
belopp

Moms och frakt tillkommer:
Frakt tillkommer med 79:-/ kort. 


