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VAD ÄR JOYFUL GIFTCARD
MED STARKA VARUMÄRKEN & NÅGOT FÖR ALLA! 
Ett av Joyful Giftcards många styrkor är den bredd av 
starka internationella varumärken som utgör basen i vårt 
produktutbud. Med ett unikt samarbete med Stadsmis-
sionen förstärker vi utbudet ytterligare och resultatet 
blir ett fantastiskt gåvokort som gör mottagaren glad 
och nöjd. Vår skickliga kundtjänst borgar för trygg och 
säker leverans och finns också tillhands för att hjälpa 
alla kortmottagare med eventuella frågor och problem.

TVÅ PRISKLASSER 
Kortet kommer i två prisklasser, 220 kr eller 360 kr 
+ frakt (75 kr/kort). Varje prisklass erbjuder ett brett 
sortiment av  attraktiva produkter anpassade efter säsong. 

PERSONLIGT ANPASSAT KORT
När du köper 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 och 
 logotyper i vektoriserat eps-format. Pris för personligt 
kort i 4-färg är 16 kr/kort.

HELT EGEN HEMSIDA 
Vi hjälper er gärna med att designa en helt egen hemsida 
i företagets grafiska profil. En egen hemsida kräver att 
man också har ett personligt anpassat kort. Pris för egen 
hemsida är 5000 kr.

MEDGÅVA
För att göra Joyful Giftcard extra speciellt ingår det på 
360 kr kortet en medgåva till varje kort. Man kan välja  
mellan flera produkter. 

EGEN HÄLSNING PÅ HEMSIDA 
Vid köp av 50 st kort eller fler kan vi erbjuda en anpassad 
webbsida med personlig hälsningsfras, bilder och/eller 
logotyp. Vi behöver dina bilder i jpg-format och logoty-
per i vektoriserat eps-format. Pris för egen hälsning på 
hemsida är 995 kr.

LEVERANS OCH SUPPORT
Den valda gåvan levereras inom 7 arbetsdagar efter motta-
gen beställning. Beställaren mottar ett e-postmeddelande 
med försändelsens kollinummer så snart gåvan lämnat 
vårt lager. Vår kundtjänst hjälper gärna till med eventuella 
frågor och nås på: supportse@joyful giftcard.com eller 
031-712 89 70.

JOYFUL GIFTCARD VIA E-POST
Med Joyful Giftcards e-post skickar vi gåvokort  via e-post 
till mottagaren på bara några sekunder. Ett snabbt, säkert 
och miljövänligt alternativ.

LEVERANS TILL UTLANDET
Mot en fraktkostnad på 270 kr/kort kan vi erbjuda  
leverans till samtliga länder inom EU och för 180 kr/kort 
till övriga nordiska  länder, förutom Norge. Produktutbudet 
är detsamma med undantag för några få produkter. Kortet 
trycks upp på samma vis som ett personligt anpassat kort, 
i 4-färg och 16 kr/kort. Minimikvantitet är 50 st. 

EN ENKEL  
LÖSNING DÄR 
MOTTAGAREN 
SJÄLV VÄLJER 

SIN GÅVA

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



sÅ Här enkelt
 är deT

Beställ kort från oss.
Vi levererar korten inom 

3 dagar.

1.

Dela ut eller skicka ut 
till mottagaren. Vi kan 

hjälpa dig!

2.

Mottagaren går in på 
dingava.se, loggar in 
med kortkoden och 

väljer sin klapp.

3.

Klappen levereras 
inom 7 arbetsdagar till 

en glad mottagare!

4.
”TACK FÖR ATT NI SKÄNKER 
TILL OSS, VI ÄR VERKLIGEN 

SÅ GLADA FÖR ERT STÖD. DET 
BETYDER MYCKET FÖR VÅR 

ORGANISATION!”

MARIE MALM, SVERIGES STADSMISSIONER

Sedan sex år tillbaka ger ett unikt samarbete mellan Joyful 
Giftcard och Sveriges Stadsmissioner de kortmottagare som vill 
möjligheten att skänka värdet av sin gåva till Sveriges Stadsmis-
sioner. Samarbetet har hittills genererat till att 5000 mottagare 
har valt att stödja Sveriges Stadsmissioner och visat sitt enga-
gemang för hemlösa och utsatta människor.

skänk din 
gåva till 

sveriges
sTads-
M i s s i O n e r



Edblad grundades 2006 av de två formgivarna 
Hans och Cathrine Edblad. På Singö i den 
nordligaste delen av Stockholms skärgård 
fi nns parets ateljé med utsikt över Ålands hav. 
Där skapas nya smycken, kläder och inred-
ningsdetaljer för medvetna kunder världen 
över. Materialvalen är allt från rostfritt stål, 
mässing och aluminium till betong, porslin 
och bambu. Nyfi kenhet och experimentlust 
leder till ständiga överraskningar och nya 
kreativa lösningar. Formgivarparet har kvar 
sin ateljé på ön men verksamheten har idag 
huvudkontor i Norrtälje och åtta egna buti-
ker i Sverige. Nu kan du även välja Edblads 
vackra smycken i Joyful Giftcards sortiment.

edBlad 
sMycken

 20% 
på kosta Boda 
art Hotel

Innehavare av ett Joyful Giftcard erbjuds 20 % billigare boende på Kosta Boda 
Art Hotel. Detta unika hotell i de småländska skogarna utlovar med glaskonst, 
spa och mat en upplevelse utöver det vanliga.



Joyful Giftcard 220 omfattar ett 
sortiment med produkter med ett 
värde kring 220 kr exklusive moms. 
Här hittar du riktiga godbitar från 
många olika varumärken och inom 
fl era olika produktkategorier. Vi visar 
här ett urval, sortimentet kan dock 
variera över tid.

På de följande sidorna visar vi bara 
ett litet urval. Logga in på dingava.se 
och knappa in kod TEST220 så kan 
du se hela det aktuella sortimentet.

VALÖR 

220
BadruM & kök • fritid 

Bädd & inredning • sMycken 
Media & elektronik • sport & 

friskvård • välgörenHet





allTid Minst 
100 produkter



VALÖR 

220

Dessutom!

AUDI RS3 SPORTBACK • PORSCHE 

CAYENNE GTS • MAZDA CX-5 • 

BEGTEST: DACIA SANDERO

VOLVO XC90 VINNER
Första testet på svenska vägar för nya lyx-Volvon – visar 

Volkswagen Touareg och BMW X5 var skåpet ska stå.
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BMW 7-serie
Rena rama maskeraden när vi provkör kommande 

BMW 7-serie. Nyheterna hittas under skalet.
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Provkörd FAMILJEFRAKTAREN FORD S-MAX I NY TAPPNING

VÄRLDENS BÄSTA
GOLF: ALLTRACK

 Prov- körd!

 C
PROVKÖRD

Sport- och 
Racingdäck!
Teknikens Världs däcktestare ger  

dig de bästa däcken för bandagen. 

 Prov- körd!

Bästa vaxet 
för din bil!
Vi testar tio pastavaxprodukter.

VOLVO XC90
SOMMAR- 

FYNDA
CABRIOLET
I EUROPA

 IMPORTGUIDE!

ww.teknikensvarld.se

 I NY TAPPNING
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 PORSCHE 

 MAZDA CX-5 •

VOLVO XC90
Första testet på svenska vägar för nya lyx-Volvon – visar 

 var skåpet ska stå.

Sport- och Sport- och Sport- och Sport- och Sport- och Sport- och 
Racingdäck!Racingdäck!Racingdäck!Sport- och 
Racingdäck!Sport- och Sport- och 
Racingdäck!Sport- och Sport- och 
Racingdäck!Sport- och 

Teknikens Världs däcktestare ger 
Teknikens Världs däcktestare ger 

dig de bästa däcken för bandagen. 
dig de bästa däcken för bandagen. 

körd!

Bästa vaxet 
för din bil!
Vi testar tio pastavaxprodukter.
Vi testar tio pastavaxprodukter.

Guide till Sveriges bästa loppisar
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Nummer 4 
juni/juli2015, 55 kr  

inkl moms Norge 65 NOK 

Finland 8,00 EUR

58 IDÉER FÖR TRÄDGÅRD 

OCH  UTEPLATS
TRÄDGÅRD TRÄDGÅRD TRÄDGÅRD TRÄDGÅRD TRÄDGÅRD 

HEMMA HOS  
AMELIA WIDELL:          DIY- 

  special 
    Lekfull glasskiosk 
Snygg förvaring 
Trendig tak- 

   lampa

”Så skapar  
vi sommar- 

känsla i 
stan”

 profilen Amelia  
 Widell med  
  dottern  
  Luca.

Inrednings-

 tak- tak- tak- tak- tak-
 lampa lampa lampa
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GE BORT ETT 
GÅVOKORT MED

MER TYNGD 

Det är svårt att hitta någon svag länk i att ge gåvokort, den enda vi kan tänka oss 
är att ett kort känns litet och lättviktigt i själva gåvosituationen. Vi har därför ett 
mervärde som vi kallar medgåva, ett urval trevliga produkter som vi lämnar med 
på 360-kortet utan extra kostnad. Då lämnar du en gåva som i sig är en fullvärdig 
julklapp, dessutom kortet och möjligheten att välja en egen klapp. Kan det bli bättre?

Med reservation för slutförsäljning.

VÄLJ VALÖR 
360 OCH FÅ EN 
MEDGÅVA PÅ 

KÖPET



VALÖR 

360

Medgåva

BLUE TOOTH 
Högtalare

KOSTA 
LINNEWÄFVERI

fleecepläd

KOSTA 
LINNEWÄFVERI
Brandfilt paradise

LORD NELSON
Japansk kockkniv



Joyful Giftcard 360 omfattar ett 
sortiment med produkter med ett 
värde kring 360 kr exklusive moms, 
gränsen för avdragsgill julgåva och 
vår mest sålda valör. Vi visar även 
här ett urval, sortimentet kan dock 
variera över tid.

På de följande sidorna visar vi bara 
ett litet urval. Logga in på dingava.se 
och knappa in kod TEST360 så kan 
du se hela det aktuella sortimentet.

VALÖR 

360
BadruM & kök • fritid 

Bädd & inredning • sMycken 
Media & elektronik • sport & 

friskvård • välgörenHet





VALÖR 

360
nytt



ALLTID MINST 
100 PRODUKTER

NYTT
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