
Personligt anpassat kort 
Personlig hälsning

Videohälsning
Helt egen hemsida

Egen www-adress
ex: www.dinklapp.se/företaget



Personligt anpassat kort 
Joyful giftcard
Vid köp av 50 st kort eller fler kan vi hjälpa dig 
att göra ditt kort mer personligt med hjälp 
av bilder, hälsningar och/eller logotyper. 
Vi behöver dina bilder i Jpg-format eller 
vektoriserad Eps-format i 300 dpi.

Sid1:Går att göra helt egen.

 181x181mm vid heltäckande bild.

 175x175mm slutgiltigt kort.

Spara sidorna separat! sid1-4

God jul & gott nytt år
önskar Företaget

Gå in på www.dinklapp.se för att välja din gåva.
Ditt kortnummer:

DEMO360

Kortet är giltigt tom 2019-09-30

Det här är ett testkort.
Gå gärna in och titta på vårt utbud.

Sid 2:Går att justera färg.

Sid 3: Texten längst ner med 
kortnr, inlösensida och giltighet-

stid är fast.

Sid 4:Går att göra helt egen.
Texten måste dock vara kvar och 

kan ej ändras.

dingava.se



Personlig hälsning, 
bild eller video 
Joyful giftcard

Vi kan även erbjuda en anpassad webbsida 
med personlig hälsningsfras i form av bild 
eller video. 
Mottagaren kommer då mötas av denna 
personliga hälsning så fort man loggat in 
med sitt kort.

Personlig hälsning 
Hälsningen är det första man ser när man 
loggat in med sitt kort.
1140x500px

Videohälsning
Filmen spela med fördel in i horison-
talläge.
Vi kan ta emot alla filtyper för video.



Helt egen hemsida
Joyful giftcard

Egen www-adress
ex: www.dingava.se/företaget

Vill man ha sitt eget utryck helt igenom hela lösningen kan man välja 
”Helt egen hemsida”. 
Vi skapar då en egen adress till kunden uppbyggd enligt logiken dingava.se/före-
tagsnamn. På så vis kan vi utforma en sida som ser ut enligt kundens önskemål. 
Designen begränsas till lösningens designlogik. 

Vi tar fram förslag tillsammans med kund. 
*Eftersom sidan får en egen adress så krävs också 
att man använder ett personligt anpassat kort. Det 
knyter också ihop säcken designmässigt med den 
egna hemsidan. 
Kontakta säljare för pris .


