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HUR FUNGERAR DET?
SKAPA OCH DESIGNA EGNA GÅVO-SET 

Välj produkt(er)

Lägg till individuellt tryck 
(på 1 produkt)

Välj tryckmetod(er)

Designa din egen kartong

Individuell hemleverans

Gör egna sleeves för 
produktförpackningarna

Lägg till en personlig 
hälsning (A4, A5 eller A6)



HUR FUNGERAR DET? TEMAN
FLERA INSPIRERANDE SET PER TEMA

ONLINE-SEMINARIER/MÖTEN

JOBBA @ HEMMA

NYLANSERING

TACK!

VÄLKOMMEN

FIRA

POSITIV PÅVERKAN

BREVLÅDE-SET

HÅLL DIG I FORM

RELAX @ HEMMA



PERSONLIGT
DIN LOGGA PÅ ALLT

CO₂ gravyr

Digitalt rundtryck 
 

Brodyr

Light up logo med 
lasergravyr

Transfer

Härdat glas med digitaltryck

Branda produkten

NÅGRA EXEMPEL

Varje produkt kan göras personlig. 
Beroende på produktens material, 
budskapet du vill förmedla och vilken 
effekt du är ute efter.

Vi ger dig råd gällande den mest 
passande produkten/tekniken.



PERSONLIGT INDIVIDUELLA NAMNTRYCK
INDIVIDUELLA NAMN PER PRODUKT

Lägg till namn

EXEMPEL INDIVIDUELLA NAMNTRYCK

Att fira ett jubileum, en examen eller 
en befordran är ett minnesvärt tillfälle. 
Gör dina gåvor extra personliga genom 
att lägga till individuella namn eller 
texter på produkten eller sleeven. 

Hur fungerar det? Det är enkelt! Vi 
erbjuder individuella tryck ‘Variabel 
Data Printing’ (VDP) på de flesta 
produkterna i vår kollektion. 

Vi ger dig gärna råd om vilken teknik 
som passar bäst för dina önskemål.



DESIGN
YOUR

EGENDESIGNAD SLEEVE
NÅGRA EXEMPEL

Lägg till en sleeve
Designa din egen sleeve. Det 
ser inte bara fantastiskt ut, utan 
erbjuder även extra utrymme för 
ditt budskap. 

•  Unik, stilig och minnesvärd 
      förpackning
•  Perfekt för en mängd olika    
     gåvo-tillfällen 
•  Individuella namntryck 
     möjligt

NÅGRA EXEMPEL



INSLAGNING
EXTRA SERVICE

EGENDESIGNAD SLEEVE

Inslagning i presentpapper

Presentinslagning är en viktig 
del när du ger en gåva. Du har 
möjlighet att låta oss ta hand om 
denna viktiga detalj för din kund. 
Mottagaren kommer att uppskatta 
dina ansträngningar för att leverera 
det lilla extra.

•  Välj mellan olika motiv
•  Det lilla extra
•  100% omsorgsfull service

Jinge Bells

Royal Blue

Stars

Metallic Blue

Silver dots

Silver Swirls

VÅRA PRESENTPAPPER
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Login on future.com/stayfit
to start your routine today!

T RA I N AT HO ME
BEST WORKOUT ROUTINES

Login on future.com/stayfit
to start your routine today!

TRAIN AT HOME

BEST WORKOUT ROUTINES

LÄGG TILL EN PERSONLIG HÄLSNING
FÖRSTA INTRYCKET RÄKNAS

NÅGRA EXEMPEL

liggande

Lägg till ett hälsningskort Specifikationer:

Det är första intrycket som räknas 
när man öppnar en gåva! Du kan ta 
fram egen design för produkterna 
och förpackningarna, lägg till det lilla 
extra med en personlig hälsning.

Ett enkelt Tack-kort, ett brev, 
en instruktion, möjligheterna är 
oändliga.

Du kan själv välja format och börja 
designa! Vill du ha hjälp finns vi här 
för dig.

- Pappersformat: A4 / A5 /A6
- Gramvikt papper:  A4: 120gr, A5, 
                                          A6: 280 gr
- Papperstyp:   matt FSC papper
- Designmöjligheter:   Fram-och baksida
- Motiv:   Stående & liggande

Stående



GÖR DET PERSONLIGT - GÅVOKARTONG
FÖRSTA INTRYCKET RÄKNAS

Specifikationer:
- Minsta kvantitet: 25 set
-  Material: wellpap
-  Designmöjligheter: Alla sidor, 
    men undersidan rekommenderas för 
    fraktsedel
-  Storlek: Olika storlekar, vi väljer 
    storlek baserat på innehållet
-  Priser: Be oss om en omfattande 
     prisöversikt

Välj förpackningsdesign
Hur gåvan tas emot är ofta lika 
viktigt som gåvan själv. En personlig 
gåvokartong är det perfekta valet för 
en omtänksam överraskning.

•  Möjligt redan från 25 set
•  Det lilla extra för alla dina 
      kampanjer
•  100% omsorgsfull service
•  Digitala 3D skisser

NÅGRA EXEMPEL



TILLÄGG
EXTRA SERVICE

Bipackning

Du har skapat det perfekta gåvo-setet, 
men du vill lägga till något som inte 
finns i vår standardkollektion, choklad 
eller din egen katalog.

Inga problem, vi kan lägga till det åt 
dig om du skickar produkterna till vårt 
tryckeri.

Det kommer att göra ditt gåvo-set än 
mer personligt. Kontakta oss för alla 
do’s and don’t’s. 



YOUR
DESIGN

HEMLEVERANS
EXTRA SERVICE

TILLÄGG

Deliver it
Vi kan leverera till individuella (hem)
adresser, så kallad drop shipping. 

Förse oss med en adresslista och vi tar 
hand om resten. Leveranserna utförs 
av lokala postföretag. Vi håller dig 
uppdaterad under hela processen.

Med drop shipping behöver du inte 
oroa dig för:

•  Ordna och betala för 
    lagerhållning
•  Packa och skicka din order
•  Hantera returer och 
    inkommande transporter
•  Spårningsinfo per adress

Privacy

Alla transporter hanteras enligt GDPR 
(General Data Protection Regulation). 
På begäran kan vi ta fram ett GDPR 
processor agreement.



Price for above gift set starting from:

NYLANSERING

INSPIRATIONS-SET
The Promo Distributor lanserar sin nya katalog! I 
år vill de göra något speciellt och skickar därför 
med en powerbank. 

Deras slogan “Promo Power” kommer att 
användas för kampanjer i sociala medier och 
stöttas av direktreklamkampanjer.

P322.012
5.000 mAh powerbank i fickformat

Visad & vald tryckteknik:
Tampotryck på powerbanken 
Egendesignad sleeve

KR 219,00 
Pris för gåvo-setet på bilden från:

Detta gåvo-set är designat för att inspirera dig
Det finns gåvo-set för alla målgrupper. I alla prisklasser. För alla tillfällen.
Vi finns här för att hjälpa dig med val av produkter, tryck och priser. 
Drop shipping är inte möjligt till länder utanför EU.
*Priserna är riktpriser och beror på valda produkter och tryckteknik(er).

Tillägg
Extra kataloger kan skickas till oss så 
att vi kan lägga till dem.



Price for above gift set starting from:

NYLANSERING

INSPIRATIONS-SET

P329.109
Bambu trådlösa öronsnäckor

Visad & vald tryckteknik:
Screen transfer på fodralet

P302.111
3-i-1 nyckelringskabel

Visad & vald tryckteknik:
Tampotryck på nyckelringen

KR 245,00 
Pris för gåvo-setet på bilden från:

Detta gåvo-set är designat för att inspirera dig
Det finns gåvo-set för alla målgrupper. I alla prisklasser. För alla tillfällen.
Vi finns här för att hjälpa dig med val av produkter, tryck och priser. 
Drop shipping är inte möjligt till länder utanför EU.
*Priserna är riktpriser och beror på valda produkter och tryckteknik(er).

Tillägg
Extra broschyrer kan läggas 
till om de levereras till oss

The Promo Distributor lanserar sin nya katalog! I 
år vill de göra något speciellt och skickar därför 
med en powerbank. 

Deras slogan “Promo Power” kommer att 
användas för kampanjer i sociala medier och 
stöttas av direktreklamkampanjer.



HÅLL DIG I FORM

INSPIRATIONS-SET
Hos Jepson redovisningsbyrå jobbar de flesta 
hemifrån. Jepson skickade hem ett Håll dig i 
form-set till alla anställda. 

I setet fanns en personlig hälsning och ett 
erbjudande om att delta i ett träningsprogram 
online.

 P330.387
Aktivitetsarmband Move Fit

Visad & vald tryckteknik:
Egendesignad sleeve
Inslagning

P239.435
LED säkerhet jogging

Visad & vald tryckteknik:
Tampotryck på bandet

P453.785
RPET sporthandduk i fodral

Visad & vald tryckteknik:
Screen transfer på fodralet

Gåvokartong Personligt brev, A4-format, 
fram-och baksida

Håll dig i form-setet levererades 
hem till alla anställda

Vad finns i kartongen:

Gör det extra personligt:



*

*

KR 295,00 

Extra personligt:
aktivitetsarmbandets 
kartong förses med en 
sleeve och inslagning för 
det där lilla extra

Extra personligt:
ett personligt brev 
i A4-format skickas 
med setet

Pris för gåvo-setet på bilden från:
Detta gåvo-set är designat för att inspirera dig
Det finns gåvo-set för alla målgrupper. I alla prisklasser. För alla tillfällen.
Vi finns här för att hjälpa dig med val av produkter, tryck och priser. 
Drop shipping är inte möjligt till länder utanför EU.
*Priserna är riktpriser och beror på valda produkter och tryckteknik(er).



Price for above gift set starting from:

Login on future.com/stayfit
to start your routine today!

T RA I N AT HO ME
BEST WORKOUT ROUTINES

HÅLL DIG I FORM

INSPIRATIONS-SET
Futura trädgårdshandel har startat en 
träningsutmaning för att motivera sina anställda. 

Alla har fått ett gåvo-set med inloggning 
till utmaningen tillsammans med ett 
aktivitetsarmband och hörlurar för att komma 
igång med att träna. 

KR 499,00 

Extra personligt:
ett personligt kort i 
A6-format skickas 
med setet

P329.011
Liberty trådlösa öronsnäckor i laddningsfodral

Visad & vald tryckteknik:
Tampotryck på laddningsfodralet
Egendesignad sleeve

P330.791
Stay Healthy med temperaturmätning

Visad & vald tryckteknik:
CO2 gravyr på bandet
Egendesignad sleeve

Pris för gåvo-setet på bilden från:
Detta gåvo-set är designat för att inspirera dig
Det finns gåvo-set för alla målgrupper. I alla prisklasser. För alla tillfällen.
Vi finns här för att hjälpa dig med val av produkter, tryck och priser. 
Drop shipping är inte möjligt till länder utanför EU.
*Priserna är riktpriser och beror på valda produkter och tryckteknik(er).



Price for above gift set starting from:

HÅLL DIG I FORM

INSPIRATIONS-SET
De anställda hos 16/61 jobbar på plats på 
monumentala byggnader. Med sitt eget namn på 
flaskan och företagsloggan på lunchboxen är det 
enkelt att hålla reda på sina egna saker. 

Glada miner under lunchrasten!

KR 375,00 

Extra personligt:
graverat namn på locket så 
att du alltid vet vilken flaska 
som är din

P269.560
Lunchlåda i glas med bambulock

Visad & vald tryckteknik:
Tampotryck på bambulocket 
Logga med digital transfer på det elastiska bandet
Egendesignad sleeve

P436.770
Impact borosilikatglasflaska med bambulock

Visad & vald tryckteknik:
Screen transfer på tygsleeven
CO2 namngravyr på bambulocket
Egendesignad sleeve

Pris för gåvo-setet på bilden från:
Detta gåvo-set är designat för att inspirera dig
Det finns gåvo-set för alla målgrupper. I alla prisklasser. För alla tillfällen.
Vi finns här för att hjälpa dig med val av produkter, tryck och priser. 
Drop shipping är inte möjligt till länder utanför EU.
*Priserna är riktpriser och beror på valda produkter och tryckteknik(er).



Price for above gift set starting from:

POSITIV PÅVERKAN

INSPIRATIONS-SET
Water Care Foundations samlar in pengar för att 
hålla haven fria från plast. Nyligen arrangerades 
en finansiellt framgångsrik välgörenhetskväll.

De största givarna mottog ett gåvo-set med 2 
produkter från den hållbara Impact-kollektionen.

KR 399,00 

Bidra till en positiv påverkan
Impact-kollektionen består av en serie 
produkter som strävar efter att ha en 
positiv påverkan. Vi har ett ansvar 
gentemot miljön som inte kan ignoreras. 
IMPACT-kollektionen fokuserar på 
vattenanvändandet.

P774.175
Impact AWARE™ RPET A5 portfolio

Visad & vald tryckteknik:
Screen transfer på portfolion

P788.035
Impact AWARE™ RPET 15.6” laptopsleeve

Visad & vald tryckteknik:
Screen transfer på laptopsleeven

100% återvunnen:
denna portfolio är tillverkad av 7 
återvunna flaskor och har sparat 4 
liter vatten

100% återvunnen:
denna portfolio är tillverkad av 16 
återvunna flaskor och har sparat 
10 liter vatten

Pris för gåvo-setet på bilden från:
Detta gåvo-set är designat för att inspirera dig
Det finns gåvo-set för alla målgrupper. I alla prisklasser. För alla tillfällen.
Vi finns här för att hjälpa dig med val av produkter, tryck och priser. 
Drop shipping är inte möjligt till länder utanför EU.
*Priserna är riktpriser och beror på valda produkter och tryckteknik(er).



Price for above gift set starting from:

POSITIV PÅVERKAN

INSPIRATIONS-SET
Investeringsgruppen Atlantique riktar in sig på 
att investera i innovativa och hållbara företag. 

För en kommande konferens togs ett gåvo-
set fram som innehöll hållbara produkter från 
Impact-kollektionen. Ingen greenwashing, äkta 
hållbarhet!

KR 169,00 

Bidra till en positiv påverkan
Impact-kollektionen består av en serie 
produkter som strävar efter att ha en 
positiv påverkan. Vi har ett ansvar 
gentemot miljön som inte kan ignoreras. 
IMPACT-kollektionen fokuserar på 
vattenanvändandet.

100% återvunnen:
Dessa produkter är tillverkade 
av återvunnen bomull

Extra personligt:
En broderad logga har 
en elegant framtoning

P453.305
Impact 6 paneler keps, 280gr återvunnen 
bomull med AWARE™ spårämne

Visad & vald tryckteknik:
Brodyr på kepsen

P762.543
Impact Aware™ shoppingkasse i återvunnen 
bomull

Visad & vald tryckteknik:
Screen transfer på väskan

Pris för gåvo-setet på bilden från:
Detta gåvo-set är designat för att inspirera dig
Det finns gåvo-set för alla målgrupper. I alla prisklasser. För alla tillfällen.
Vi finns här för att hjälpa dig med val av produkter, tryck och priser. 
Drop shipping är inte möjligt till länder utanför EU.
*Priserna är riktpriser och beror på valda produkter och tryckteknik(er).



Price for above gift set starting from:

TACK!

INSPIRATIONS-SET
Koperland transport har ett hektiskt år bakom 
sig och det ser inte ut att lugna ner sig! För att 
motivera chaufförerna fick de en Tack-box när 
de gick på sitt skift, med ett brev från ledningen 
om en extra semesterdag tillsammans med en 
högtalare. 

P328.351
Baia 10 W trådlös högtalare

Visad & vald tryckteknik:
Tampotryck på högtalaren
Egendesignad sleeve

KR 525,00 

Extra personligt:
ett personligt brev i A4-format skickas 
med setet

Pris för gåvo-setet på bilden från:
Detta gåvo-set är designat för att inspirera dig
Det finns gåvo-set för alla målgrupper. I alla prisklasser. För alla tillfällen.
Vi finns här för att hjälpa dig med val av produkter, tryck och priser. 
Drop shipping är inte möjligt till länder utanför EU.
*Priserna är riktpriser och beror på valda produkter och tryckteknik(er).



Price for above gift set starting from:

TACK!

INSPIRATIONS-SET
Stiftelsen Unity stöttar regionens äldre genom 
att hjälpa till med att handla eller ta en fika. Som 
tack fick alla 180 voluntärer som möjliggör detta 
en powerbank med sitt namn på som gåva. 

 P322.242
Aluminium 18W 10.000 mAh PD Powerbank

Visad & vald tryckteknik:
Lasergravyr på powerbanken
Individuella namn på powerbanken
Egendesignad sleeve

KR 390,00 

Extra personligt:
individuella namn på 
powerbanken

Pris för gåvo-setet på bilden från:
Detta gåvo-set är designat för att inspirera dig
Det finns gåvo-set för alla målgrupper. I alla prisklasser. För alla tillfällen.
Vi finns här för att hjälpa dig med val av produkter, tryck och priser. 
Drop shipping är inte möjligt till länder utanför EU.
*Priserna är riktpriser och beror på valda produkter och tryckteknik(er).



VÄLKOMMEN

INSPIRATIONS-SET
IT-bolaget Pixel växer snabbt och introducerar 
ofta nya kollegor. För att välkomna dem får de ett 
välkomst-set som innehåller praktiska produkter, 
en Välkommen till Pixel-broschyr och lite snacks 
för deras första (online) after work. 

P302.383
Ontario 6-i-1 utdragbar kabel

Visad & vald tryckteknik:
Tampotryck på höljet

P300.093
Digitalt integritetskit

Visad & vald tryckteknik:
Tampotryck på asken 
Egendesignad sleeve

P308.853
Ontario 5W trådlös laddare med 
pennhållare

Visad & vald tryckteknik:
Tampotryck på laddaren
Egendesignad sleeve

P436.613
Clima läckagesäker vakuumflaska

Visad & vald tryckteknik:
Digitalt rundtryck 360 på flaskan
Egendesignad sleeve

Gåvokartong
Extra broschyrer eller ätbara produkter 
kan skickas till oss så inkluderar vi det 
i setet

Vad finns i kartongen:

Gör det extra personligt:



*

*

KR 550,00 

Extra personligt:
Egendesignad sleeve 
runt produktkartongen

Tillägg:
Egna broschyrer eller 
ätbara produkter kan 
inkluderas i setet

Pris för gåvo-setet på bilden från:
Detta gåvo-set är designat för att inspirera dig
Det finns gåvo-set för alla målgrupper. I alla prisklasser. För alla tillfällen.
Vi finns här för att hjälpa dig med val av produkter, tryck och priser. 
Drop shipping är inte möjligt till länder utanför EU.
*Priserna är riktpriser och beror på valda produkter och tryckteknik(er).



Price for above gift set starting from:

VÄLKOMMEN

INSPIRATIONS-SET
Kobalt levererar ljusarmaturer och har 
distributionscenter över hela Europa. I nästan alla 
europeiska länder finns ett kontor med agenter. 
Alla nya kollegor hälsas välkomna till Kobalt-
familjen med ett välkomstpaket.

 P308.791
Light up logga pennhållare med 5W 
trådlös laddare

Visad & vald tryckteknik:
Lasergravyr på laddaren

P432.931
Light up logga mugg

Visad & vald tryckteknik:
Lasergravyr på muggen

KR 675,00 

Extra personligt:
Light up-effekten får 
din graverade logga att 
stråla

P300.321
Light up logo trådlös mus

Visad & vald tryckteknik:
Lasergravyr på musen

P773.011
A5 Deluxe anteckningsbok med 
smarta fack

Visad & vald tryckteknik:
Screen transfer på 
anteckningsboken

Pris för gåvo-setet på bilden från:
Detta gåvo-set är designat för att inspirera dig
Det finns gåvo-set för alla målgrupper. I alla prisklasser. För alla tillfällen.
Vi finns här för att hjälpa dig med val av produkter, tryck och priser. 
Drop shipping är inte möjligt till länder utanför EU.
*Priserna är riktpriser och beror på valda produkter och tryckteknik(er).



Price for above gift set starting from:

VÄLKOMSTPAKET

INSPIRATIONS-SET
Stiftelsen Waterworld lägger stor vikt vid 
introduktionen av nya kollegor. Några dagar 
innan första arbetsdagen levereras ett 
välkomstpaket hem med lite olika produkter. 

Med ett gott första intryck kommer man långt. 

P610.965
X3 penna smooth touch

Visad & vald tryckteknik:
Tampotryck på clipset

P773.215
Basic anteckningsbok A5

Visad & vald tryckteknik:
Silkscreen på anteckningsboken

KR 279,00 

P436.755
Läckagesäker vattenflaska med 
stainless steel lock

Visad & vald tryckteknik:
Rundscreen på flaskan

P788.085
15.6” laptopsleeve med magnetisk 
stängning 

Visad & vald tryckteknik:
Screen transfer på laptopsleeven

Extra personligt:
använd kartongen 
för att trycka bilder 
och budskap 

Pris för gåvo-setet på bilden från:
Detta gåvo-set är designat för att inspirera dig
Det finns gåvo-set för alla målgrupper. I alla prisklasser. För alla tillfällen.
Vi finns här för att hjälpa dig med val av produkter, tryck och priser. 
Drop shipping är inte möjligt till länder utanför EU.
*Priserna är riktpriser och beror på valda produkter och tryckteknik(er).



Price for above gift set starting from:

FIRA

INSPIRATIONS-SET

KR 890,00 

P705.292
Bobby Hero Regular

Visad & vald tryckteknik:
Screen transfer på ryggsäcken

Ace Vito säljer sportutrustning. Deras 25 års-
jubileum börjar närma sig med speciella planer: 
En fotbollsresa till Barcelona. 

För att avslöja överraskningen får alla 37 
anställda en Bobby ryggsäck i en designad 
kartong tillsammans med ett brev.  

Extra personligt:
 ett personligt brev i 
A5-format skickas med 
setet

Pris för gåvo-setet på bilden från:
Detta gåvo-set är designat för att inspirera dig
Det finns gåvo-set för alla målgrupper. I alla prisklasser. För alla tillfällen.
Vi finns här för att hjälpa dig med val av produkter, tryck och priser. 
Drop shipping är inte möjligt till länder utanför EU.
*Priserna är riktpriser och beror på valda produkter och tryckteknik(er).



Price for above gift set starting from:

FIRA

INSPIRATIONS-SET

KR 315,00 

P433.452
Vakuumflaska med trådlös högtalare

Visad & vald tryckteknik:
Lasergravyr på flaskan
Egendesignad sleeve
Inslagning

Lunchrestaurangen Dot firar 2 år. På sociala 
medier lanserades en kampanj för att få 
användarna att dela sin bästa Dot-upplevelse. 
Deltagarna kan vinna en av 30 vakuumflaskor 
med högtalare. Kampanjen ökade deras 
leveranser med 65%.  

Extra personligt
slå in produkterna för en extra 
festlig känsla!

Pris för gåvo-setet på bilden från:
Detta gåvo-set är designat för att inspirera dig
Det finns gåvo-set för alla målgrupper. I alla prisklasser. För alla tillfällen.
Vi finns här för att hjälpa dig med val av produkter, tryck och priser. 
Drop shipping är inte möjligt till länder utanför EU.
*Priserna är riktpriser och beror på valda produkter och tryckteknik(er).



ONLINE-MÖTE

INSPIRATIONS-SET
I år skiftade Pebbles marknadsföringsbyrå sin 
meetup till att hållas online. 

Deltagarna fick ett personligt set hemskickat 
med detaljer om mötet tillsammans med några 
praktiska produkter; hörlurar, vattenflaska och en 
anteckningsbok med penna. 

P610.750
X8 metallic penna

Visad & vald try-
ckteknik:
Tampotryck på 
clipset

P774.021
Softcover PU antecknings-
bok med färgade kanter

Visad & vald tryckteknik:
Screen transfer på an-
teckningsboken

P329.142
JAM trådlösa hörlurar

Visad & vald tryckteknik:
Tampotryck på hörlurarna
Egendesignad sleeve

P433.441
Läckagesäker vattenflaska med metallock

Visad & vald tryckteknik:
Rundscreen på flaskan
Egendesignad sleeve med individuella 
namn

Gåvokartong Personligt kort, A5-format, fram-och 
baksida

Erik fick sitt set för online-seminariet 
hemskickat 

Gör det extra personligt:

Vad finns i kartongen:



*

*

KR 399,00 
Pris för gåvo-setet på bilden från:

Extra personligt:
Individuella namn på 
både flaska och sleeve

Extra personligt:
ett personligt kort i A5-
format skickas med setet

Detta gåvo-set är designat för att inspirera dig
Det finns gåvo-set för alla målgrupper. I alla prisklasser. För alla tillfällen.
Vi finns här för att hjälpa dig med val av produkter, tryck och priser. 
Drop shipping är inte möjligt till länder utanför EU.
*Priserna är riktpriser och beror på valda produkter och tryckteknik(er).



Price for above gift set starting from:

WEB EVENT

INSPIRATIONS-SET
Under ett online-event informerar Nautilus 
herrmode, tillsammans med en huvudtalare, sina 
återförsäljare om sina nya hållbara produkter. 
Deltagarna mottog ett personligt gåvo-set 
med detaljer om eventet och några trendiga 
produkter.  

P610.589
Bambupenna

Visad & vald tryck-
teknik:
Tampotryck på pennan

P773.921
A5 anteckningsbok i kork

Visad & vald tryckteknik:
Screen transfer på 
anteckningsboken

P329.212
Nevada bambu 3W trådlös högtalare

Visad & vald tryckteknik:
CO2 gravyr på högtalaren
Egendesignad sleeve

P302.873
Ontario 3-i-1 utdragbar kabel

Visad & vald tryckteknik:
CO2 gravyr på höljet

KR 559,00 
Pris för gåvo-setet på bilden från:

Extra personligt:
Egendesignad 
sleeve runt 
produktkartongen

Detta gåvo-set är designat för att inspirera dig
Det finns gåvo-set för alla målgrupper. I alla prisklasser. För alla tillfällen.
Vi finns här för att hjälpa dig med val av produkter, tryck och priser. 
Drop shipping är inte möjligt till länder utanför EU.
*Priserna är riktpriser och beror på valda produkter och tryckteknik(er).



Price for above gift set starting from:

ONLINE WORKSHOP

INSPIRATIONS-SET
The Art Factory organiserar online-kurser med 
olika kreativa inriktningar. Kurserna finns på 
en plattform och är tillgängliga med en kod. 
Studenterna får ett välkomst-set med The Art 
Factory gåvor, en broschyr med åtkomstkoden 
och en länk till kursen. 

P773.314
Anteckningsbok Basic PU med styluspenna A5

Visad & vald tryckteknik:
Tampotryck på anteckningsboken
Egendesignad sleeve

P432.834
PLA cup coffee to go 380ml 

Visad & vald tryckteknik:
Digitalt rundtryck 360 på muggen
Egendesignad sleeve

KR 239,00 
Pris för gåvo-setet på bilden från:

Tillägg:
Egna broschyrer eller ätbara 
produkter kan inkluderas i setet

Detta gåvo-set är designat för att inspirera dig
Det finns gåvo-set för alla målgrupper. I alla prisklasser. För alla tillfällen.
Vi finns här för att hjälpa dig med val av produkter, tryck och priser. 
Drop shipping är inte möjligt till länder utanför EU.
*Priserna är riktpriser och beror på valda produkter och tryckteknik(er).



Price for above gift set starting from:

JOBBA @ HEMMA

INSPIRATIONS-SET
E-commerce teamet hos sminkföretaget Savar 
jobbar hemifrån. Ledningen har tagit fam ett 
Jobba @ hemma-set för alla anställda som 
jobbar hemifrån. 

Ett headset för alla Zoom-möten var perfekt och 
musmattan med trådlös laddning en uppskattad 
bonus. 

P329.151
Over-ear headset med kabel

Visad & vald tryckteknik:
Tampotryck på hörlurarna
Egendesignad sleeve

P308.941
Musmatta med 5W trådlös laddning

Visad & vald tryckteknik:
Silkscreen på musmattan
Egendesignad sleeve

KR 495,00 
Pris för gåvo-setet på bilden från:

Extra personligt:
ett personligt kort i A5-
format skickas med setet

Detta gåvo-set är designat för att inspirera dig
Det finns gåvo-set för alla målgrupper. I alla prisklasser. För alla tillfällen.
Vi finns här för att hjälpa dig med val av produkter, tryck och priser. 
Drop shipping är inte möjligt till länder utanför EU.
*Priserna är riktpriser och beror på valda produkter och tryckteknik(er).



Price for above gift set starting from:

JOBBA @ HEMMA

INSPIRATIONS-SET
Datacore ville ge sina 47 anställda 
som jobbar hemifrån några 
praktiska produkter. Ett feelgood-
set sammanställdes av produkter 
med företagslogga på och en 
personlig hälsning till alla anställda. 
Uppdrag slutfört! 

P301.132
Rena UV-C steriliseringsbox med 5W 
trådlös laddare

Visad & vald tryckteknik:
CO₂ gravyr på boxen

P328.229
Bambu trådlös högtalare

Visad & vald tryckteknik:
CO₂ gravyr på högtalaren

P329.232
Dakota bambu trådlösa hörlurar

Visad & vald tryckteknik:
CO₂ gravyr på hörlurarna 

KR 1098,00 
Pris för gåvo-setet på bilden från:

Extra personligt:
CO2 gravyr ger en subtil och 
elegant effekt 

P436.380
Flaska med fruktbehållare och 
bambulock

Visad & vald tryckteknik:
CO₂ gravyr på locket

Detta gåvo-set är designat för att inspirera dig
Det finns gåvo-set för alla målgrupper. I alla prisklasser. För alla tillfällen.
Vi finns här för att hjälpa dig med val av produkter, tryck och priser. 
Drop shipping är inte möjligt till länder utanför EU.
*Priserna är riktpriser och beror på valda produkter och tryckteknik(er).



Price for above gift set starting from:

BREVLÅDE-SET

INSPIRATIONS-SET

P820.879
ECO kork RFID plånbok

Visad & vald tryckteknik:
CO₂ gravyr på plånboken
Egendesignad sleeve

KR 298,00 
Pris för gåvo-setet på bilden från:

Den unga entreprenören Taha Umar hade ett 
fantastiskt första år som möjliggjordes av 
finansiellt stöd via hans crowdfunding-kampanj 
för att starta sitt eget företag. 

För att tacka sina investerare skickade han dem 
ett brevlåde-set och ett tackkort. 

P322.229
Kork och vete 5.000 mAh fickpowerbank

Visad & vald tryckteknik:
CO₂ gravyr på powerbanken
Egendesignad sleeve

Extra personligt:
ett personligt kort i 
A5-format skickas 
med setet

Brevlåde-OK:
Denna kartong 
passar genom 
standard 
brevlådor

Detta gåvo-set är designat för att inspirera dig
Det finns gåvo-set för alla målgrupper. I alla prisklasser. För alla tillfällen.
Vi finns här för att hjälpa dig med val av produkter, tryck och priser. 
Drop shipping är inte möjligt till länder utanför EU.
*Priserna är riktpriser och beror på valda produkter och tryckteknik(er).



Price for above gift set starting from:

BREVLÅDE-SET

INSPIRATIONS-SET

 P820.042
Standard aluminium RFID korthållare

Visad & vald tryckteknik:
Tampotryck på korthållaren
Egendesignad sleeve

KR 199,00 
Pris för gåvo-setet på bilden från:

Online-resebyrån Travel har en tuff period bakom 
sig med reseförbud men nu börjar kunderna 
sakta att återvända. 

Inför sommaren får de 100 första kunderna som 
bokar en resa med Travel ett gåvo-set hemskickat 
med reseprodukter och 2 chokladkakor. 

P786.002
Comfort reseset

Visad & vald tryckteknik:
Screen transfer på fodralet

Brevlåde-OK:
Denna kartong 
passar genom 
standard 
brevlådor

Tillägg:
Egna broschyrer eller ätbara 
produkter kan inkluderas i setet

Detta gåvo-set är designat för att inspirera dig
Det finns gåvo-set för alla målgrupper. I alla prisklasser. För alla tillfällen.
Vi finns här för att hjälpa dig med val av produkter, tryck och priser. 
Drop shipping är inte möjligt till länder utanför EU.
*Priserna är riktpriser och beror på valda produkter och tryckteknik(er).



RELAX @ HEMMA

INSPIRATIONS-SET
Louise började som inredningsdesigner och 
driver nu en välkänd webbshop. Merparten av 
de anställda jobbar hemma och de fick en liten 
överraskning inför den stundande semestern: 
vinöppnare, förkläde, grytvante och ett häfte 
med Louises favoritrecept

P262.825
Lyxigt förkläde i canvas

Visad & vald tryckteknik:
Screen transfer på förklädet

P911.051
Vino kyparkorkskruv

Visad & vald tryckteknik:
Egendesignad sleeve

P262.835
Lyxig canvas grytvante

Visad & vald tryckteknik:
Screen transfer på grytvanten
Egendesignad sleeve

Gåvokartong Egna broschyrer eller ätbara produkter 
kan inkluderas i setet

Denna relax @ hemma-box levererades 
hem till alla

Vad finns i kartongen:

Gör det extra personligt:



*

*

KR 469,00 
Pris för gåvo-setet på bilden från:

Extra personligt
grytvanten har en 
tryckt logga och en 
egendesignad sleeve 
runt förpackningen

Tillägg:
Egna broschyrer eller 
andra (icke) ätbara 
produkter kan inkluderas 
i setet

Detta gåvo-set är designat för att inspirera dig
Det finns gåvo-set för alla målgrupper. I alla prisklasser. För alla tillfällen.
Vi finns här för att hjälpa dig med val av produkter, tryck och priser. 
Drop shipping är inte möjligt till länder utanför EU.
*Priserna är riktpriser och beror på valda produkter och tryckteknik(er).



Price for above gift set starting from:

KR 349,00 
Pris för gåvo-setet på bilden från:

RELAX @ HEMMA

INSPIRATIONS-SET
Roque är välkända för sina företagsfester. I år 
blev det tyvärr inga fester men det betyder inte 
att de anställda gick tomhänta. De fick alla ett 
set hemlevererat för att kunna fixa en egen liten 
hemmafest. 

P911.072
Vino Sommelier set 3 delar

Visad & vald tryckteknik:
Tampotryck på korkskruven
Egendesignad sleeve

P940.063
Tic Tac Toe / Luffarschack

Visad & vald tryckteknik:
Tampotryck på spelet
Egendesignad sleeve

Extra personligt:
Egendesignad 
sleeve runt 
produktkartongen

P911.082
Återanvändningsbara stainless steel isbitar 4st

Visad & vald tryckteknik:
Tampotryck på lådan
Egendesignad sleeve

Detta gåvo-set är designat för att inspirera dig
Det finns gåvo-set för alla målgrupper. I alla prisklasser. För alla tillfällen.
Vi finns här för att hjälpa dig med val av produkter, tryck och priser. 
Drop shipping är inte möjligt till länder utanför EU.
*Priserna är riktpriser och beror på valda produkter och tryckteknik(er).



Price for above gift set starting from:

KR 375,00 
Pris för gåvo-setet på bilden från:

RELAX @ HEMMA

INSPIRATIONS-SET
Fabric möbler ställde om till online-försäljning 
under större delen av förra året. För att stimulera 
julförsäljningen fick alla som beställde möbler 
till en viss summa ett Relax @ hemma-set 
tillsammans med sin order. Det uppskattades av 
kunderna. 

Extra personligt:
Ett heltäckande 
fototryck har en lyxig 
utstrålning

P263.201
Cocoa chokladfondue

Visad & vald tryckteknik:
CO₂ gravyr på träställningen
Egendesignad sleeve

P940.073
Mikado (plockepinn) / domino i trälåda

Visad & vald tryckteknik:
Tampotryck på trälådan
Egendesignad sleeve

Detta gåvo-set är designat för att inspirera dig
Det finns gåvo-set för alla målgrupper. I alla prisklasser. För alla tillfällen.
Vi finns här för att hjälpa dig med val av produkter, tryck och priser. 
Drop shipping är inte möjligt till länder utanför EU.
*Priserna är riktpriser och beror på valda produkter och tryckteknik(er).



DETTA MAGASIN PRESENTERAS AV:


