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Njut av årets Joyfulkort
Årets gåvokort är fullladdat med gåvor från välkända varumärken. I år har vi hela sju
valörer från 200 kr till 2000 kr att välja mellan. En stor nyhet i år är även vårt
diamantsystem där du har möjlighet att välja en eller en kombination av gåvor. Detta
gör valmöjligheterna nästan oändliga.
Läs mer på sidan 4.

* Det går inte att logga in med sin kod igen om man väljer att inte utnyttja alla diamanter på en gång.
Däremot kan man logga in och titta på vårt sortiment hur många gånger man vill tills dess att man lagt sin order.

Något

extra

Service
Service

Det är viktigt att mottagaren av korten kan
känna sig trygga när de väljer sin klapp.
Läs mer på sidan 9 om hur vår gåvokortssupport tar hand om dina mottagare av korten.

Anpassning

Det finns flera sätt att profilera gåvokortet
och inlösningssidan.
Läs mer på sidan 8.

Om du vill ge något extra vid
själva utdelningen av gåvokorten
så ta en titt på våra tilläggsgåvor
på sida 6 och 7.

Joyful 2021
Med upp till 300 produkter från välkända varumärken uppdelade i olika kategorier finns det
något för alla. Med vårt nya diamantsystem
blir valmöjligheterna näst intill oändliga.

VALÖR 200:
VALÖR 400:
VALÖR 600:
VALÖR 800:
VALÖR 1200:
VALÖR 1600:
VALÖR 2000:

DEMO200
DEMO400
DEMO600
DEMO800
DEMO1200
DEMO1600
DEMO2000
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Diamantval
- ger valfrihet

Med vårt nya diamantsystem kommer mottagaren av
kortet kunna välja en eller flera gåvor som packas och
skickas som ett paket till kunden. Exemplelvis kommer
valör 400 vara laddat med 4 diamanter och valör 800
med 8 diamanter som man har till sitt förfogande att
använda som man vill på vår inlösningssida. Alla produkter kommer vara märkta med det antal diamanter
de är värda och mottagaren kan välja gåvor upp till den
diamantnivå de förfogar över.
Valen måste göras vid samma tillfälle för att vi skall
kunna sampacka till en sändning.
Det går inte att logga in med sin kod igen om man
själv väljer att inte utnyttja alla diamanter på en gång.
Däremot kan mottagaren logga in och titta på vårt
sortiment hur många gånger de vill tills dess att de lagt
sin order.

Se det aktuella sortimentet på

DINGAVA.SE

*Vi reserverar oss för slutförsäljning av vissa tilläggsgåvor.
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Det är populärt att ge bort
gåvokort tillsammans med
en fysisk gåva, för att maximer själva överlämnandet.
Våra tilläggsgåvor i två prisklasser löser detta galant!
Förpackningarna är anpassade så att kort och gåva
levereras tillsammans i ett
paket. Vid köp av gåvokort
ges också en attraktiv prisbild på dessa gåvor.

Tilläggsgåvor
Premium

500:-

ink. presentförpackning.

Vid köp av gåvokort har du nu möjlighet
att köpa till någon av dessa fyra utvalda
produkter för endast!*

299:-/st

Orrefors Jernverk
411185
2-pack kryddkvarnar
Kosta Linnewäfveri
410991
Pläd
Edblads
4344020
Skohorn, matt stål
Jays
43T00510
S-go mini högtalare

* Med reservation för slutförsäljning.

Värde upp till

Tilläggsgåvor
Standard

280:-

ink. presentförpackning.

Vid köp av gåvokort har du nu möjlighet
att köpa till någon av dessa fyra utvalda
produkter för endast!*

149:-/st
Orrefors Jernverk
410866
2-pack ljusstakar
Orrefors Hunting
411184
Termos 60cl

Clique
040311 Ryggsäck, 18L
Orrefors Jernverk
410986 Kockkniv

* Med reservation för slutförsäljning.

Anpassning
Epost/SMS-kort
Är en snabb och miljövänlig variant om man inte vill dela ut
fysiska kort. Det enda vi behöver är en lista med adresser
eller telefonnummer så löser vi resten. Det går givetvis att
få med en personlig hälsning i både sms & epost.

Egendesignat kort

Självklart kan vi även erbjuda ett kort med ett personligt
utseende eller med en personlig hälsning i kortet.

Personlig hälsning på
hemsidan

Varför inte ge mottagaren en fin hälsning när de loggat in
med sin kod. Vi kan erbjuda en hälsning i form av en bild
eller en videohälsning som kunden spelat in.

Helt egen hemsida

Skulle man även vilja ha en egen hemsida så går detta
givetvis att lösa. Vi löser en landningssida med kundens
färger, logotyp osv.

Service
En viktig del!

När gåvokorten är utdelade tar vi över ansvaret för trygga leveranser och service gent emot mottagarna. Vi har en dedikerad rutinerad kundtjänst som svarar på frågor och avhjälper eventuella problem. Vår support nås per telefon, mail eller via hemsidan.
Det är lätt att förbise denna del i sitt val av gåvokortslösning, men
det är av yttersta vikt att ha en trygg leverantör som skall serva
mottagarna i närmare ett år efter utdelandet av korten.

HUR GÖR
JAG DÅ?
› Fundera på vilken valör som
kan vara intressant för dig.
› Gå in med demoinlogg på de
valörer du är intresserad av
för att se aktuellt sortiment.
› Ta en titt på tilläggsgåvorna
om du vill ge något extra vid
överlämnandet av korten.
› Bestäm om du vill anpassa
ditt gåvokort med en hälsning
eller profilera inlösningsidan.

VARUMÄRKEN
Nedan ser ni några av de
varumärken vi erbjuder.

Skänk
din gåva

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. Joyful Giftcard har
även 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

Leverans och support
Den valda gåvan levereras inom 10 arbetsdagar efter
mottagen beställning. Beställaren mottager ett
e-postmeddelande med försändelsens kollinummer
så snart gåvan lämnat vårt lager. Vår kundtjänst
hjälper gärna till med eventuella frågor och nås på:
giftcard@dochj.se eller 031-712 89 70.

Leverans till utlandet
Mot en fraktkostnad på 270 kr/kort kan vi erbjuda
leverans till samtliga länder inom EU och för 180
kr/kort till övriga nordiska länder, förutom Norge.
Produktutbudet är detsamma med undantag för
några få produkter. Kortet trycks upp på samma vis
som ett personligt anpassat kort, i 4-färg och
16 kr/kort. Minimikvantitet är 50 st.

Prislista
joyfulgiftcard 2021
Produkt

Artikelnummer

Pris

Joyful Diamant 200

434000-JFD-200

220:- +79:- Frakt

Joyful Diamant 400

434000-JFD-400

400:- +79:- Frakt

Joyful Diamant 600

434000-JFD-600

600:- +79:- Frakt

Joyful Diamant 800

434000-JFD-800

800:- +79:- Frakt

Joyful Diamant 1200

434000-JFD-1200

1200:- +79:- Frakt

Joyful Diamant 1600

434000-JFD-1600

1600:- +79:- Frakt

Joyful Diamant 2000

434000-JFD-2000

2000:- +79:- Frakt

Personligt kort

435010-00-0

16:-/kort
minimum 50 kort

Personlig hälsning hemsida
bild/video

435009-00-0

995:-

Helt egen hemsida

435011-00-0

5000:-

Presentkartong Gåvokort

435023-94-0

39:-

Pläd

410991

299:-/st

S-go mini högtalare

43T00510

299:-/st

Pepparkvarnar

411185

299:-/st

Edblad skohorn

4344020

299:-/st

Sängkammarljusstakar

410866

149:-/st

Termos 60cl

411184

149:-/st

Ryggsäck

040311

149:-/st

Kockkniv

410986

149:-/st

Tilläggsgåvor

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. Information hur du
bokar finns på www.dingava.se/faq

