YOUR
GIFTS

GÅVOR FÖR ALLA...

GÅVOKORT TILL EN HEL GÅVOBUTIK
Den bästa gåvan du kan ge dina anställda är den som de allra helst vill ha
- låt dem därför välja själva. På så sätt får de en gåva som de kan använda
och som betyder mer.
Dina anstälda får ett gåvokort från YourGifts meden unik kod som de kan
använda på www.yourgifts.se, där de kan välja fritt bland en rad gåvor
från kända varumärken som t.ex. Bitz, Södahl, Zone, Villa Collection, Holm,
Lyngby Glas, Luigi Bormioli, Pillivuyt, Rösle, Gense m.fl.
Det finns 5 olika prisklasser, men ditt gåvokort ger endast tillgång till den
prisklass som du har valt. Utbudet är stort och varierat, och det uppdateras ständigt så det aldrig blir slutsålt.

FEM PRISKLASSER
GÅVOKORT

GÅVOKORT

Välj din gåva själv

Välj din gåva själv
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Du väljer själv din gåva och får den hemskickad.
Gå till www.yourgifts.se och ange din gåvokod:

DEMO250
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DEMO360

Nu kan du välja bland flera olika gåvor.

Nu kan du välja bland flera olika gåvor.

Välj den du helst vill ha och skriv in
ditt namn och din adress.

Välj den du helst vill ha och skriv in
ditt namn och din adress.

Tryck sedan på ”Bekräfta”
– så är gåvan på väg till dig.

Tryck sedan på ”Bekräfta”
– så är gåvan på väg till dig.

Gåvokortet är giltigt till och med 2021-12-31. Gåvokortet kan endast
användas på www.yourgifts.se och kan inte bytas mot kontanter.

Gåvokortet är giltigt till och med 2021-12-31. Gåvokortet kan endast
användas på www.yourgifts.se och kan inte bytas mot kontanter.
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Du väljer själv din gåva och får den hemskickad.
Gå till www.yourgifts.se och ange din gåvokod:
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Du väljer själv din gåva och får den hemskickad.
Gå till www.yourgifts.se och ange din gåvokod:

DEMO600
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Välj din gåva själv
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Du väljer själv din gåva och får den hemskickad.
Gå till www.yourgifts.se och ange din gåvokod:
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Du väljer själv din gåva och får den hemskickad.
Gå till www.yourgifts.se och ange din gåvokod:

DEMO1000

Nu kan du välja bland flera olika gåvor.

Nu kan du välja bland flera olika gåvor.

Nu kan du välja bland flera olika gåvor.

Välj den du helst vill ha och skriv in
ditt namn och din adress.

Välj den du helst vill ha och skriv in
ditt namn och din adress.

Välj den du helst vill ha och skriv in
ditt namn och din adress.

Tryck sedan på ”Bekräfta”
– så är gåvan på väg till dig.

Tryck sedan på ”Bekräfta”
– så är gåvan på väg till dig.

Tryck sedan på ”Bekräfta”
– så är gåvan på väg till dig.

Gåvokortet är giltigt till och med 2021-12-31. Gåvokortet kan endast
användas på www.yourgifts.se och kan inte bytas mot kontanter.

Gåvokortet är giltigt till och med 2021-12-31. Gåvokortet kan endast
användas på www.yourgifts.se och kan inte bytas mot kontanter.

Gåvokortet är giltigt till och med 2021-12-31. Gåvokortet kan endast
användas på www.yourgifts.se och kan inte bytas mot kontanter.

250 kr.
+ frakt

360 kr.
+ frakt

600 kr.
+ frakt

800 kr.
+ frakt

1000 kr.
+ frakt

DEMO250SE

DEMO360SE

DEMO600SE

DEMO800SE

DEMO1000SE

Använd demokoderna DEMO250SE, DEMO360SE, DEMO600SE, DEMO800SE, DEMO1000SE och ta en titt på utbudet
för de fem prisklasserna på www.yourgifts.se. Gåvorna levereras separat till mottagarna inom Sverige, därför tillkommer
en fraktkostnad på 75 kr till priset för gåvokortet. Gåvornas rekommenderade priser ligger på mellan 399 och 1399 kr,
beroende på vilken prisklass du väljer. Priserna för gåvokorten är exklusive moms.

         FÖRDELARNA
•

Anställda som får välja sina gåvor själva blir nöjdare

•

Det är enkelt och du sparar tid om du låter dina anställda själva logga in och välja gåva

•

www.yourgifts.se är alltid öppet!

•

Man får tillgång till en gåvoshop med ett stort och varierat utbud av fantastiska gåvor.

•

Gåvokortet är giltigt i minst 12 månader, dvs det kan inlösas under innevarande år
samt efterföljande kalenderår.

•

Enkel logistik för dig som vill ge en gåva, vi levererar separat till ett utlämningsställe
som ligger nära mottagaren av gåvan

       

STEG FÖR STEG

•

Välj hur mycket gåvokortet ska kosta och beställ önskat antal.

•

Dela ut gåvokorten till mottagarna.

•

Mottagaren loggar in på www.yourgifts.se med sin unika kortkod och väljer sin gåva.
Kortkoden ger endast tillgång till den prisklass som du har valt.

•

Gåvan skickas till mottagaren inom Sverige.









LOGGA IN

VÄLJ GÅVA

VÄNTA

HÄMTA

www.yourgifts.se



LOGGA IN



VÄLJ GÅVA





VÄNTA

HÄMTA

49563 SE // 2020

