YOUR
GIFTS
Gaver til alle...

GAVEKORT TIL EN HEL GAVEBUTIKK
Nå er det lett å gjøre alle glade…
Den beste gaven du kan gi dine medarbeidere, er det de ønsker seg.
Nå kan du la de velge selv!
Dine medarbeider får et gavekort fra YourGifts med en unik kode, som på www.yourgifts.
no gir tilgang til et bredt utvalg kjente merkevarer. BITZ, Kähler, Södahl, HOLM,Thermos,
Blomsterbergs, Rosti, Morsø, A Simple Mess, Lyngby Glas, Severin og Nuance m.fl.
Gavekortet kommer i to forskjellige prisklasser, og ditt gavekort gir kun tilgang til
den priskategorien du har kjøpt. Utvalget er stort og variert, og det oppdateres løpende,
så det blir aldri utsolgt.

TRE PRISKLASSER

350 kr.
+ frakt

600 kr.
+ frakt

800 kr.
+ frakt

DEMO350

DEMO600

DEMO800

Test vår flotte, nye gavebutikk og sjekk ut det brede sortimentet!
Gå inn på www.yourgifts.no. Bruk demokodene over.
Gavene leveres direkte til mottaker, derfor tilkommer et fraktgebyr på kr 75,-.
Gavenes verdi er alltid betydelig høyere enn gavekortets beløp.
Prisen for gavekort er oppgitt ekskl. mva.

HVORFOR VELGE GAVEKORT?
•

Medarbeidere som får lov til å velge gaven sin selv, blir mer tilfredse.

•

Meget enkelt og effektivt for den som skal gi gaven. Spar tid!

•

Medarbeidere får velge gaven selv. Mer personlig og 100% tilpasset den enkeltes behov og ønsker!

•

Mottager får tilgang til en gavebutikk med et stort og variert utvalg av flotte gaver,
som oppdateres løpende, og det blir aldri utsolgt.

•

Gavekortet leveres i en nøytral konvolutt. Man kan klistre firmalogo på hvis ønskelig.

TRINN FOR TRINN
•

Velg gavekort og bestill ønsket antall

•

Del gavekortet ut til mottager.

•

Mottager av gavekortet logger seg inn på www.yourgifts.no
med sin gavekortkode og velger sin personlige gave.

•

Gaven sendes direkte til mottager.
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