


ETT INSPIRERANDE GÅVOKORT
The Giftcard är ett inspirerande gåvokort, specialframtaget som minnesgåva till anställd vid t ex födelsedag och 
pensionsavgång. Här kan gåvomottagaren välja bland inredningsföremål, köksprodukter, upplevelser och mycket 
mer. I det breda och omsorgsfullt utvalda sortimentet hittar varje gåvomottagare sin egen favorit. 



FRAMSTÅENDE OCH UPPSKATTADE VARUMÄRKEN
Välkända designklassiker och kvalitetsprodukter från både svenska och internationella varumärken är signumet för 
The Giftcard. Sortimentet uppdateras över tid och håller alltid samma höga nivå, kvalitet och bredd.



HUR FUNGERAR DET?

KOMPLETTERANDE INFORMATION
• Du kan välja att få gåvokorten skickade till dig, för att själv ge medarbetaren sitt kort, alternativt så kan vi skicka 

korten direkt till mottagarens.
• Gåvomottagaren loggar in på thegiftcard.se med sitt kortnummer och sin personliga kod och kan därefter i 

lugn och ro välja sin gåva. 
• Leverans av gåvan till mottagaren sker normalt inom 5 arbetsdagar efter att mottagaren löst in sitt kort.

Beställ kort i 
önskad valör.

1

Gåvokorten med 
tillhörande kuvert 

skickas till dig.

2

Gåvomottagaren 
väljer sin gåva på
www.thegiftcard.se

3

Gåvan levereras till 
mottagaren.

4



SE HELA UTBUDET
Se hela utbudet av produkter gåvomottagaren kan välja bland på www.thegiftcard.se.
Skriv 150000 på kortnummer,  TEST1500 som lösenord och klicka på LOGGA IN. 
Skriv 250000 på kortnummer,  TEST2500 som lösenord och klicka på LOGGA IN. 



ANTAL OCH PRIS 

The Giftcard 1500:  1500 kr/st + enhetsfrakt 99 kr samt moms
The Giftcard 2500:  2500 kr/st + enhetsfrakt 99 kr samt moms
The Giftcard går att beställa från 1 st. Ett tillhörande kuvert ingår.

FRAKT

Alla gåvokort levereras fraktfritt till en adress. Vi kan även ombesörja utskick till 
direkt till era gåvomottagare – kontakta oss för offert.
Enhetsfrakt, dvs frakt av själva gåvan till gåvomottagaren tillkommer med 99 kr/st.

LEVERANSTID

Kort utan extra tryck levereras normalt inom 2 arbetsdagar. 
Med egen text och logotyp på inloggningssidan är leveranstiden ca 5 arbetsdagar. 
Med egen text och logotyp tryckt i kortet är leveranstiden ca 10 arbetsdagar.

EGEN LOGOTYP OCH DESIGN
Gör ditt gåvokort mer personligt genom en egen text och logotyp.
– Från 5 gåvokort ingår egen text + logotyp på inloggningssidan utan extra kostnad.
– Vid köp av 50 kort eller fler går det även att få egen text och logo tryckt på kortet.  Vid större antal kan vi även erbjuda helt egen-
designade kort med specialanpassat sortiment, samt leverans på avropsförfarande. Kontakta oss för offert på önskemål som dessa.

Egen logotyp på inloggningssidan

Gå in på www.thegiftcard.se för att
välja din gåva!

Ditt kortnummer:

Lösenord:

Kortet är giltigt t o m 2018-06-01

x x x x x

x x x x x

Vi vill med denna gåva visa vår
uppskattning och hoppas att du hittar 

något som passar dig.

LOGO

Egen logotyp på insidan av gåvokortet.



SKATTEREGLER
”Minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställda uppnår viss ålder (till exempel 
den anställdes 50-årsdag), längre tids anställning (20 år eller mer) eller när en anställning upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte över-
stiger 15 000 kronor och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör. Med varaktigt anställda i samband med minnesgåvor 
anses anställda med en sammanlagd anställningstid om minst sex år.” Läs mer om regler kring gåvor på skatteverket.se



The Giftcard / Art4m Design & Promotion AB
www.thegiftcard.se

Kontakt: support@thegiftcard.se   08-720 28 20


