DU GER.
MOTTAGAREN
VÄLJER.
JULKLAPPSKORTET ÄR ETT AV SVERIGES
MEST UPPSKATTADE GÅVOKORT.
I DENNA FOLDER BERÄTTAR VI VARFÖR
OCH ATT DU I ÅR HAR EN UNIK MÖJLIGHET
ATT GE LITE EXTRA.
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S N Ö BO LL. J ULKULA. JO RD K LOT.
Designen på årets julklappskort skapade olika associationer.
”Det är en snöboll” sa någon. ”Aha, en julkula” tyckte en annan.
Men efter mars månad såg de flesta ett jordklot.
Kanske har vi börjat tänka mer på jordklot under 2020?
Hur litet det egentligen är och hur nära varandra vi står. När vi får.
Håll kvar vid den tanken nu när vi går mot snöbollarnas tid igen.
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I ÅR
HAR VI 4
VALÖRER.

ALLA LIKA
SKATTEBEFRIADE.
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220

360

vår enklaste
kortlösning

med medgåva*

*
Medgåvan är en fysisk present som följer med kortet när
detta överlämnas personligt. Läs mer på sidan 6.

500

800

tillfällig skatteregel
2020**

tillfällig skatteregel
2020**

**
En tillfällig skatteregel för 2020, kopplad till regeringens åtgärdspaket i samband med Covid-19-pandemin ger dig möjlighet
att uppgradera din julgåva som blir fullt avdragsgill upp till 800kr exkl moms.
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MEDGÅVA.
NÄR ETT LITET PAKET I HANDEN TROTS ALLT KÄNNS VIKTIGT.

Det är svårt att hitta någon svag länk i att ge gåvokort,
den enda vi kan tänka oss är att ett kort
känns litet och lättviktigt i själva 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?
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KOCKKNIV

410866-99-0

410866-99-0

LYKTA LED

411149-99-0

2020

411151-99-0

MEDGÅVOR

TERMOMUGG

LEVERERAS I
GIFTBOX

Lykta med effektfull LED-belysning
Storlek: B: 11.5 x H: 26.5 D 11.5 cm
Effekt: 1.2 W

I vår designserie från Jon Eliason kommer dessa
ljusstakar. Storlek: 5x12,5cm
Material: keramik, emaljerad insida.

BRANDFILT

Gratängform av stengods med gjutjärnslook,
två handtag. Storlek: 28x16x6 cm

GJUTJÄRNSSKÅL

Från Jon Eliason kommer denna skål i en
stramt stilren design. Perfekt för det lilla
tillbehöret på matbordet. Storlek: 6,4x15 cm

Brandfilt med Ulrica Hydman-Valliens populära
mönster Paradise. Filten är godkänd
enligt EN 1869:1997.
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410868-94-0

JAPANSK KOCKKNIV

Rustik kvalitativ kockkniv i japansk modell.
Material: Blad av stål, handtag av askträ
Storlek: Bladlängd - 18 cm

STÅLFLASKA

Termosar som håller värme är ett välkänt
fenomen. Här har vi en flaska med omvänd
funktion, den håller din dryck kall.

411151-99-0

Denna trådlösa laddare är utformad baserad
på QI. Fungerar bara på telefoner som stöder
trådlös laddningsfunktion.

410882-99-0

410962-00-0

GRATÄNGFORM

Rustik kvalitativ kockkniv.
Material: Blad av stål, handtag av askträ
Storlek: Bladlängd - 20 cm

410877-99-0

LJUSSTAKE 2-PACK

410866-99-0

Kokbok från Per Morberg där han har samlat
inte alla men gott och väl 150 klassiska husmansrecept på 287 sidor.

TRÅDLÖS LADDARE

410756-00-0

MORBERG KOKBOK

430902-00-0

Paktisk termomugg med låsbart lock som
håller värmen länge. Muggen rymmer 35 cl.

STÄNDIGT
MINST 200
KLAPPAR!*

JULKLAPPSKORTET
Med starka varumärken & något för alla!
Ett av Julklappskortets många styrkor
är den bredd av starka internationella
varumärken som utgör basen 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.

* AVSER 360-KORTET,
VÅRT MEST SÅLDA KORT.
SE DET AKTUELLA
SORTIMENTET

Kortet kommer i fyra prisklasser; 220 kr,
360 kr, 500 kr och 800 kr + frakt (79 kr/kort).
Varje prisklass erbjuder ett brett sortiment
av attraktiva produkter anpassade efter
säsong.

WWW.DINKLAPP.SE

VALÖR 220: DEMO220
VALÖR 360: DEMO360
VALÖR 500: DEMO500
VALÖR 800: DEMO800
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MERVÄRDEN & MÖJLIGHETER
Med starka varumärken & något för alla!

NYHETER
KÖK
INREDNING
BÄDD & BAD
SPORT & FRITID
KLÄDER
SMYCKEN
MEDIA & ELEKTRONIK
BARN & HUSDJUR
UPPLEVELSER & MAT
VÄLGÖRENHET

Medgåva

En av våra gåvokorts många styrkor är den bredd av För att göra Joyful Giftcard extra speciellt ingår det
starka internationella varumärken som utgör basen på 360 kr kortet en medgåva till varje kort. Man kan
Med istarka
varumärken
&ett
något
alla! medMedgåva
vårt produktutbud.
Med
uniktför
samarbete
välja mellan flera produkter.
En av Stadsmissionen
våra gåvokorts många
styrkor
är
den
bredd
av vi utFör att göra Julklappskortet extra speciellt ingår
och Human Bridge förstärker
starkabudet
internationella
somblir
utgör
det på 360 kr kortet en medgåva till varje kort.
ytterligarevarumärken
och resultatet
ettbasen
fantastiskt
Leverans och support
i vårt gåvokort
produktutbud.
Medmottagaren
ett unikt samarbete
Man kan välja mellan flera produkter.
som gör
glad ochmed
nöjd. Vår
Den valda gåvan levereras inom 7 arbetsdagar
Stadsmissionen
och Human
Bridgeför
förstärker
ut- leskickliga kundtjänst
borgar
trygg ochvi säker
efter mottagen
beställning. Beställaren mottar ett
Leverans
och support
budetverans
ytterligare
och
resultatet
blir
ett
fantastiskt
och finns också tillhands för att hjälpa alla
e-postmeddelande
med
försändelsens
kollinumgåvokort
som
gör
mottagaren
glad
och
nöjd.
Vår
Den
valda
gåvan
levereras
inom
7 arbetsdagar
kortmottagare med eventuella frågor och problem.
mer så snart
gåvan lämnat
vårt lager.
Vår kundtjänst
skickliga kundtjänst borgar för trygg och säker le- efter mottagen
beställning.
Beställaren
mottar
ett
hjälper gärna tillmed
medförsändelsens
eventuella frågor
och nås på:
verans och finns också tillhands för att hjälpa alla e-postmeddelande
kollinumEgen hälsning på hemsida
eller
031-712 89 70.
kortmottagare med eventuella frågor.
mer såsupportse@joyfulgiftcard.com
snart gåvan lämnat vårt lager. Vår
kundtjänst
Vid köp av 50 st kort eller fler kan vi erbjuda en hjälper gärna till med eventuella frågor och nås på:
med personlig hälsnings- giftcard@dochj.se eller 031-712 89 70.
Egenanpassad
hälsningwebbsida
på hemsida

Våra gåvokort via e-post

fras, bilder och/eller logotyp. Vi behöver dina
Vid köp av 50 st kort eller fler kan vi erbjuda en
kan erbjuda våra gåvokort som digital utgåva
bilderwebbsida
i jpg-format
logotyper
i vektoriserat VåraVi
gåvokort
via e-post
anpassad
medoch
personlig
hälsningsfras,
via
e-post eller sms till mottagaren på bara några
eps-format.
Pris
för
egen
hälsning
på
hemsida
bilder och/eller logotyp. Vi behöver dina bilder i
Vi kan erbjuda våra gåvokort som digital utgåva
sekunder.
är 995och
kr. logotyper i vektoriserat eps-forjpg-format
via e-post eller sms till mottagaren på bara några
mat. Pris för egen hälsning på hemsida är 995 kr.
sekunder.

Leverans till utlandet
Personligt anpassat kort
Mot entill
fraktkostnad
Personligt
anpassat
korteller fler kan vi hjälpa dig attLeverans
utlandet på 270 kr/kort kan vi erbjuda
När du köper
50 st kort

leverans till samtliga länder inom EU och för 180
När dugöra
köper
50kort
st kort
fler kan vimed
hjälpa
digav
attbilder,
ditt
mereller
personligt
hjälp
Mot en fraktkostnad på 270 kr/kort kan vi erbjuda
kr/kort till övriga nordiska länder, förutom Norge.
göra ditt
kort mer
personligt
medVihjälp
av bilder,
till samtliga länder inom EU och för 180
hälsningar
och/eller
logotyper.
behöver
dina bilderleverans
i
Produktutbudet är detsamma med undantag för
hälsningar
och/eller
behöver dina
bilder
kr/kort till övriga nordiska länder, förutom Norge.
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ochlogotyper.
l ogotyper iVi
vektoriserat
eaaps-format.
några få produkter. Kortet trycks upp på samma
i jpg-format
l ogotyper
i vektoriserat
eps-format.
Produktutbudet är detsamma med undantag för
Pris föroch
personligt
kort
i 4-färg är 16
kr/kort.
ett personligt
anpassat
i 4-färg och
Pris för personligt kort i 4-färg är 16 kr/kort.
någravis
fåsom
produkter.
Kortet trycks
uppkort,
på samma
16 kr/kort.
Minimikvantitet
50 ist.
vis som
ett personligt
anpassat är
kort,
4-färg och
Helt egen hemsida
16 kr/kort. Minimikvantitet är 50 st.
Helt egen hemsida
Vi hjälper er gärna med att designa en helt egen
Vi hjälper er gärna med att designa en helt egen
hemsida i företagets grafiska profil. En egen hemsihemsida i företagets grafiska profil. En egen hemsida kräver att man också har ett personligt anpassat
da kräver att man också har ett personligt anpassat
kort. Pris för egen hemsida är 5000 kr.
kort. Pris för egen hemsida är 5000 kr.

9

Bilderna är endast avsedda att illustrera våra leverantörsvarumärken och produktkategorier. För att se specifikt sortiment, se demoinlogg på sid 8.
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Bilderna är endast avsedda att illustrera våra leverantörsvarumärken och produktkategorier. För att se specifikt sortiment, se demoinlogg på sid 8.
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Bilderna är endast avsedda att illustrera våra leverantörsvarumärken och produktkategorier. För att se specifikt sortiment, se demoinlogg på sid 8.
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PRISLISTA 2020

Medgåvor
Ljusstake 2-pack
410866-99-0

Artikel

Artikelnummer

Pris

JKK 220

434001-JKK-220

220:- + 79:- frakt

JKK 360

434001-JKK-360

360:- + 79:- frakt

JKK 500

434001-JKK-500

500:- + 79:- frakt

Gratängform

JKK 800

434001-JKK-800

800:- + 79:- frakt

410882-99-0

Rädda Barnen

434002-RB-360

360:- + 79 frakt

E-post 220

434004-EPJKK-220

220:- + 79:- frakt

Japansk kockkniv

E-post 360

434004-EPJKK-360

360:- + 79:- frakt

410868-94-0

E-post 500

434004-EPJKK-500

500:- + 79:- frakt

Gjutjärnsskål

E-post 800

434004-EPJKK-800

800:- + 79:- frakt

410877-99-0

EU-kort 220

434005-EUJKK-220

220:- + frakt*

EU-kort 360

434005-EUJKK-360

360:- + frakt*

EU-kort 500

434005-EUJKK-500

500:- + frakt*

EU-kort 800

434005-EUJKK-800

800:- + frakt*

Norden (ej Norge) 180:-, Övriga Europa (ej Schweiz & Storbritannien) 270:-

Personligt kort

435010-00-0

16:-/kort

Personlig hälsning hemsida

435009-00-0

995:-

Video hälsning

435016-00-0

Ingår i ovan.

Helt egen Hemsida

435011-00-0

5000:-

Brandfilt
410756-00-0

Kockkniv
410867-94-0

Stålflaska
411151-99-0
Termomugg
411149-99-0
Lampa LED
430005-99-0
Trådlös laddare
410962-00-0
Morberg lagar Husmanskost

Vita kuvert

435023-00-0

7:-

430902-00-0
Medgåvor kan komma att ta slut,
för aktuellt saldo kontakta order@dochj.se
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50kr

RÄDDABARNENKORTET

Går till Rädda
Barnen

50 Kronor per Gåvokort till Rädda Barnens
Katastroffond.
Företagsjulgåvan är en djupt rotad tradition i
många av Sveriges företag.
I dessa tider när miljontals människor och då inte
minst barn är på flykt undan krig och katastrofer
runt om i världen, så finns det behov av att ge och
hjälpa till.
Företag som vill hjälpa ställs i vissa fall av budgetskäl eller dylikt inför frågan att bryta tradtionen
med julgåvan till förmån för välgörenhet.
Genom God Jul med Rädda Barnen kan du göra
båda sakerna genom att 50 kr per gåvokort går till
Rädda Barens Katastroffond, samtidigt som mottagaren i vanlig ordning kan välja sin favoritgåva.

Alltid minst 200
produkter att välja mellan
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SE DET AKTUELLA
SORTIMENTET

WWW.RB.DINGAVA.SE
VALÖR 360: DEMO360

SKÄNK DIN GÅVA

TILL STADSMISSIONEN ELLER HUMAN BRIDGE!
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.
Julklappskortet 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.

Materialbistånd – för människa och miljö
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KOSTA PÅ DIG
Innehavare av Julklappskortet erbjuds 20% billigare
boende på Kosta Boda Art Hotel.
Detta unika hotell i desmåländska skogarna utlovar med
glaskonst, spa ochmat en upplevelse utöver det vanliga.
Information hur du bokar finns på www.dinklapp.se/faq
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CSR:
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY.
Hållbara produkter.

Världen står inför många utmaningar.
Tillsammans måste vi bidra till hållbara
lösningar, så att dagens behov inte
äventyrar framtidens.
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Vi tror på klassisk design och bra kvalitet – ett koncept som aldrig
blir omodernt. Vi låter dig välja din favoritgåva 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
hållbarhetskrav som exempelvis att inga kemiska bekämpningsmedel har används i bomullsodlingen.

Socialt ansvar i tillverkningen.

Mer om miljön.

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 vi 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.

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.
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JULGÅVA OCH TILLFÄLLIGA SKATTEREGLER FÖR 2020
Julgåva är skattefri om värdet inte överstiger 360:- exklusive moms. Men under 2020 har
Skatteverket beslutat om tillfälliig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 800:- exklusive
moms som arbetsgivare kan ge till sina anställda. Skattefriheten gäller utöver möjligheterna
att lämna skattefria gåvor som redan finns idag, till exempel julgåvor.

JUBILEUMSGÅVA
Jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 20-, 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum.
Värdet får inte överstiga 1 350 kronor inklusive moms.

MINNESGÅVA
Minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband
med att den anställde uppnår viss ålder (till exempel den anställdes 50-årsdag), längre tids
anställning (25 år eller mer) eller när en anställning upphör. Minnesgåvor är skattefria om
värdet inte överstiger 15 000 kronor och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

Julklappskortet säljs exklusivt av New Wave Profile, Skandinaviens ledande kedja på Profil.
www.newwaveprofile.com
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