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Nedan ser ni några av de 
varumärken som erbjuds

D I N G AVA . S E

Joyful 2021
Gåvokort Joyful
Med upp till 300 produkter från välkända varumärken uppdelade i olika 
kategorier finns det något för alla. Med Joyfuls diamantsystem blir val-
möjligheterna näst intill oändliga. Vi har ytterligare gåvokort i högre valö-
rer, kontakta oss. Frakt 79 kr/kort tillkommer.
Art.nr
44000-JFD-200 Joyful Diamant 200 220:00
44000-JFD-400 Joyful Diamant 400 400:00
44000-JFD-600 Joyful Diamant 600 600:00

Med diamantsystemet kommer mottagaren 
av kortet kunna välja en eller flera gåvor som 
packas och skickas som ett paket till kunden. 
Exempelvis kommer valör 400 vara laddat med 
4 diamanter och valör 600 med 6 diamanter 
som man har till sitt förfogande att använda 
som man vill på inlösningssida. Alla produkter 
kommer vara märkta med det antal diamanter 
de är värda och mottagaren kan välja gåvor upp 
till den diamantnivå de förfogar över.

Valen måste göras vid samma tillfälle för att vi 
skall kunna sampacka till en sändning. 
Det går inte att logga in med sin kod igen om 
man själv väljer att inte utnyttja alla diamanter 
på en gång. Däremot kan mottagaren logga in 
och titta på vårt sortiment hur många gånger de 
vill tills dess att de lagt sin order.  

Diamantval
- ger valfrihet

E-post/SMS-kort  
Är en snabb och miljövänlig variant om man inte vill dela ut fysiska kort. 
Det enda vi behöver är en lista med adresser eller telefonnummer så 
löser vi resten. Det går givetvis att få med en personlig hälsning. 

Egendesignat kort  
Självklart kan vi även erbjuda ett kort med ett personligt utseende eller 
med en personlig hälsning i kortet.

Personlig hälsning på hemsidan
Varför inte ge mottagaren en fin hälsning när de loggat in med sin kod. 
Vi kan erbjuda en hälsning i form av en bild eller en videohälsning som 
kunden spelat in.

Helt egen hemsida
Skulle man även vilja ha en egen hemsida så går detta givetvis att lösa. 
Vi löser en landningssida med kundens färger, logotyp osv.

Anpassning av gåvokort

Gåvokort

Se det aktuella utbudet på dingava.se, 
använd koden DEMO200, DEMO400 eller 
DEMO600.


