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GAVEN DU SELV MÅ VÆLGE
En genial og enkel gaveløsning, hvor modtageren selv vælger sin gave. 

Over 150 gaver at vælge imellem

250,-    400,-    560,-    800,-

Test udvalget i de 4 priskategorier med ovenstående 

demokoder på www.joyfulgifts.dk

STÆRKE VAREMÆRKER OG NOGET FOR ENHVER
Glas og kunst / Ting til hjemmet / Sportstøj

DE MANGE FORDELE
Bliv fri for logistikken / Vi holder lager / Garanteret levering / 
Vi sørger for gaveforsendelsen

“TEST250” “TEST400” “TEST560” “TEST800”

NYHED
Gratis gave for hvert kort 
du køber. Vælg mellem 

10 forskellige.
Værdi op 
til 200,-
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Bestil kort hos os. Vi kan levere  
kortene indenfor 3 hverdage

Del ud eller send til modtageren.  
Vi kan hjælpe dig!

Modtageren går ind på joyfulgifts.dk, 
logger ind med kortkoden og vælger 
sin gave

Gaven leveres indenfor 7 arbejds- 
dage til en glad modtager!

SÅ
NEMT 
ER 
DET

+ fragt (35 kr./kort)



Køb et gavekort og få en gratis gave med selve kortet
Vælg mellem disse 10 flotte muligheder:
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1: Lysestager 2-pak, art.nr: 410866-99-0, størrelse: 5x12,5 cm, pris: 249,-  2: Stålflaske, art.nr: 411151-99-0, smart stålflaske, hvor bunden kan skrues af, så du kan 
fylde flasken med is eller frugt, pris: 199,- 3: Mini gratinform, art. nr: 410882-99-0, keramik med en støbejernsfølelse og emaljeret inderside 23x16,8x60 cm,  
pris: 249,-  4: Mini gratinform, art. nr: 410882-00-0, keramik med en støbejernsfølelse og emaljeret inderside 23x16,8x60 cm, pris: 249,-  5: Skål i støbejern,  
art.nr: 410877-99-0, med emaljeret inderside, mål: 6,4 x 15 cm, pris: 249,-  6: Kokkekniv, art.nr: 410867-94-0, bladlængde 20 cm, pris: 249,-  7: Japansk kniv,  

art.nr: 410868-94-0, bladlængde 18 cm, pris: 249,-  8: Knivsliber, art.nr: 411150-99-0, med tre indstillinger, mål: 21 x 9,5 cm, pris: 249,- 9: Termokrus,  
art.nr: 411149-99-0,  med låg der kan låses og D-ring, pris: 199,-  10: Toilettaske, art.nr: 411147-95-0, mange rum og ophængskrog, 18x9x23 cm, pris: 249,-
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LEVERING OG SUPPORT
Gaven leveres indenfor 7 arbejdsdage efter modtaget bestilling. Den der bestiller, modtager en e-mail som  

bekræfter ”købet”. Vores kundeservice hjælper gerne med evt. spørgsmål på: supportdk@joyfulgiftcard.com 
eller på tlf.: 4343 9800.

BESTIL DINE GAVEKORT HOS DIN LOKALE FORHANDLER

Alle priser i brochuren er ekskl. moms og gældende til 31/12-2019. Vi tager forbehold for evt. trykfejl.

PERSONLIG 
HILSEN PÅ SHOPPEN
• Egen hilsen med billede/logo. 
• Egen produceret videohilsen.

• Min. 50 kort.

PRIS: 995,- kr. (gratis over 300 kort)

PERSONLIGT  
TILPASSET GAVEKORT
• Personligt kort med eget design.

• Egen hilsen med billede/logo.

• Min. 50 kort.

PRIS: 395,- kr. (opstart) + 15 kr. pr. kort

SHOP MED EGEN  
GRAFISK PROFIL
• Tilpas shoppen med egen grafiske profil. 

• Kræver personligt  tilpasset gavekort.

• Min. 50 kort.

PRIS: 5.000,- kr.

EN MILJØVENLIG  
LØSNING
• Undgå unødig papirspild.

• Få indløsnings-koder via mail.

• Et hurtigt, sikkert alternativ.

Indehavere af et 
Joyful Giftcard tilbydes 
20% billigere ophold på 
Kosta Boda Art Hotel. Dette 
unikke hotel i de smålandske 
skove byder på glaskunst, 
spa og mad - en op-
levelse udover det 
sædvanlige

20%

GODE 
TILVALG


