
En gåva 
med omtanke
Vill du vara säker på att dina kunder och medarbetare 

får just den gåvan hon eller han önskar ska du välja 
något av våra gåvokort. Mottagaren väljer då själv 

bland mer än 50 olika gåvor per kort - alla från starka 
varumärken. Allt du behöver göra är att  bestämma 

vilken valör du önskar på kortet.
 

Gåvokorten kan levereras i presentpåse. Om du önskar 
så finns det möjlighet att lägga till en mindre gåva i 

påsen. Mottagaren beställer själv sin gåva i lugn och ro 
på www.magasincard.se. All information om hur man 

beställer finns på korten samt på vår hemsida. Gåvorna 
skickas till mottagarens närmaste utlämningsställe.

 
PS. Du vet väl att vi också kan göra unika kort efter 

dina önskemål, från 100 st.
För mer information eller för att beställa korten kontakta 
din säjare på magasin, 036-36 90 70 eller info@magasin.nu

Tel 036-36 90 70 • info@magasin.nu
www.magasincard.se

GÅVOKORT GULD
Med vårt guldkort väljer mottagaren bland 50 olika gåvor från 

ett brett utbud som passar alla. 999200-18. Pris 250:- Frakt 79:- 
Norge 999200-18N. Pris 250:- Frakt 99:-

GÅVOKORT PLATINA
Vårt finaste kort med ett brett utbud. Även här väljer mottaga-

ren från 50 st olika gåvor. 999201-18. Pris 360:- Frakt 79:- 
Norge 999201-18N. Pris 360:- Frakt 99:-

GÅVOKORT DIAMANT
Vårt mest exklusiva kort. Innehåller gåvor utöver det vanliga.

999204. Pris 1000:-. Frakt 99:-
Norge 999204N. Pris 1000:- Frakt 99:-

VID KÖP AV 
DETTA KORT GÅR

10 kr
DIREKT TILL 

BARNCANCER-
FONDEN



Här ser ni 
exempel på 

produkter i våra 
gåvokort

Välj hur många gåvokort ni behöver samt vilket av våra kort ni vill ha.

Välj om ni vill ha ett personligt kort med logotype eller egen hälsning.

Lägg er order hos oss vi skickar gåvokort till er.

Din gåvomottagare gör sitt val och vi levererar till närmast utlämningsställe.

Ge en exklusiv gåva
på ett enkelt sätt

Tveka inte att kontakta oss, så ser vi till att era kunder eller anställda får en trevlig 
upplevelse i form av en gåva från er. Tel 036-36 90 70 eller info@magasin.nu
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