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DET ÄR ENKELT

MOTTAGAREN VÄLJER SJÄLV
Presentkort of Sweden är gåvan för dig som vill ge något där du garanterar att mot-
tagaren blir tillfredsställd och nöjd med sin julklapp. Du ger mottagaren möjligheten 
att välja sin gåva själv.
 
SÅ LÖSER DU IN DITT KORT
Mottagaren får kortet och går in på www.getmygift.se med det presentkortsnummer 
och lösenord som finns på kortet. Som inloggad presenteras en mängd olika gåvor, 
han/hon gör sitt val och fyller i sina uppgifter. Inom två veckor har mottagaren fått 
sin valda gåva. 

LEVERANS
Kostnad för att skicka ut varan är 70 kr/kort (inom Sverige). 
 
SPÅRA DIN FÖRSÄNDELSE
Mottagaren av kortet kan alltid spåra sitt paket på vår hemsida för att se status på 
leveransen samt själv välja vilket utlämningsställe som han eller hon vill ha gåvan 
skickade till. När mottagarens paket har ankommit till utlämningsstället får de ett 
SMS (förutsatt att mobiltelefonnummer har fyllts i) om att paketet finns för uthämt-
ning. Om ej telefonnummer har angivits kommer de att få en avi hem som talar om 
att paketet finns för uthämtning. Det ligger hos utlämningsstället upp till 20 dagar 
och som mest skickas tre stycken påminnelser ut till mottagaren. Paket som ej häm-
tas ut skickas tillbaka till oss.
 

Vi reserverar oss för att varor presenterade i denna folder kan ta slut. Om en  
vara tar slut så försöker vi att ersätta dessa med likvärdiga produkter. 



Vi har två olika standardomslag, ett neutralt som passar som gåva året 
runt och ett juligare omslag med julhälsning som är perfekt som julklapp. 

Gåvokortet kommer förpackat i ett exklusivt kuvert. 

GÅVOKORTET

KUVERT

Artnr. PK240 Pris från 240 SEK • Frakt 70 SEK



Vi erbjuder er att själva designa era gåvokort, ni kan som exemplet nedan 
visar, byta bild och skriva en hälsningsfras samt lägga in er logotype. Även 
på hemsidan kan man lägga in en toppbild med en hälsning, det blir då det 

första mottagaren ser vid inlösning av kortet. Ett trevligt och enkelt sätt 
att sätta er egen prägel på upplevelsen. Vi hjälper er givetvis med skisser 

på kort och hemsida.

GÖR UPPLEVELSEN PERSONLIG



 VARUMÄRKEN



VÄLGÖRENHET

 Som mottagare av vårt gåvokort kan du göra valet att skänka din gåva i form av att  
välja ett av våra hjälpkit. Det du väljer skickar vi tillsammans med Human Bridge till  
utsatta områden. Human Bridge insatser är behovsbaserade vilket betyder att de är  

på plats där de behövs allra mest. I nuläget levererar de sändningar till flyktingar som 
befinner sig Irak och Ungern. För övrigt arbetar de även med sändningar till bland  

annat Ukraina där de också finns stora behov på det här området.

Önskar ni som företag att samarbeta med en annan välgörenhetsorganisation  
så kan vi enkelt lösa även det. 

Vad som finns i hjälpkiten varierar utifrån behov. Ovan är de två hjälpkit som vi skickar just nu.

SKÄNK DIN GÅVA



KÖK & SERVERING

VITVINSGLAS
Två stycken vitvinsglas från danska Rosendahl.

TERMOS JAVA
Fin kaffetermos i klassisk skandinavisk design med 
raka och rena linjer. Rymmer 1 L.

SKÄNK DIN GÅVA



KÖK & SERVERING

STAVMIXER RETRO
Effektiv stavmixer på 200 Watt i välformad och 
cool design. Lätt att rengöra med avtagbar mix-
erstav i värmetålig plast. 

MARMORMORTEL
Rejäl mortel i grön marmor som både blir en prak-
tisk men också en vacker företeelse i köket.



KÖK & SERVERING

KÖKSVÅG
Elektronisk köksvåg för upp till 5 kg. Med ett säker-
hetsglas av hög kvalitet som är lätt att rengöra. 

UGNSFORM
Ugnsform i keramik med snygg dekorkant. Perfekt 
som pajform eller till en gratäng. 



KÖK & SERVERING

MARMORBRÄDA
Marmorbräda med läderband. Använd som serverings-
bräda, dekoration eller som underlag. 

SERVERINGSFAT ARABICA
Servera snittar, sallad, charkuterier eller som deko-
ration i hemmet



KÖK & SERVERING

COGNACGLAS 
Två stycken cognacskupor från Rosendahl. 

STEKPANNA CLASSIC
Stekpanna med non-stick-beläggning. Värmeskyd-
dat handtag. 



KÖK & SERVERING

ELVISP
Enkel elvisp med fem hastigheter och en kraftfull 
motor på 120 Watt.

SKÄRBRÄDA 
Skärbräda i oljad akacia. Använd som både skär- 
bräda och serveringsbricka.



KÖK & SERVERING

SANTOKUKNIV KERAMIK
Santokukniv i keramik, de keramiska knivarna har 
ett vassar blad än stålknivar och behåller även skär-
pan längre.

SERVERINGSFAT LUKAS

Serveringsfat i keramik, perfekt till snittar, sallad och 
annat tilltugg. 



KÖK & SERVERING

PLÄTTJÄRN
Klassiskt plättjärn i gjutjärn med ett handtag av trä. 

FÖRKLÄDE & GRYTLAPP
Robust canvasförkläde med skinnimitationer samt 
en matchande grytlapp. 



KÖK & SERVERING

SERVERINGSSKÅL LUKAS
Skål i keramik med fin kontrastkant. Servera sallad 
eller använd som fruktfat.

RÖDVINSGLAS

Två stycken rödvinsglas från danska Rosendahl.



KÖK & SERVERING

STEKPINCETT & TERMOMETER
Stekpincett samt termometer med touch-funktion.

GRILLPANNA
Grillpanna i gjutjärn med ett handtag av trä. Stek-
pannas botten har grillräfflor som ger tydliga och 
fina grillränder när du steker. 



KÖK & SERVERING

MUGGSET PORTO
Fyra stycken vackra muggar i keramik. Tillverkade 
med ett fint mönster som hämtat sin inspiration 
från portugisiska former och färger. 

CHAMPAGNEGLAS

Två stycken champagneglas från danska Rosendahl.



KÖK & SERVERING

GLASKARAFF
Klassisk glaskaraff. Servera saft, cognac eller vatten 
i den för en festlig stämning. 

SNAPSGLAS
Sex stycken snapsglas från danska Rosendahl. 



KÖK & SERVERING

KÖTTKNIVAR
Köttknivar i typisk fransk bistro stil av hög kvalitet. 
Ett set om fyra knivar.

TRANCHERSET

Trancherset med kniv och gaffel i typisk fransk bi-
stro design.



HEMINREDNING & DEKORATION

TOFFLOR 
Mjuka och varma tofflor i fuskpäls.

LJUSSTAKAR I MARMOR
Enkelt och stilrent set med två stycken ljusstakar i 
svart marmor avsedda från kronljus. 

HEMINREDNING & DEKORATION



HEMINREDNING & DEKORATION

LJUSLYKTA BOTTEGA
Ljuslykta i handblåst glas och polerad metall med 
ett exklusivt handtag av konstläder. 

BRICKA YORK
Stor rund bricka i konstläder.



HEMINREDNING & DEKORATION

LJUSLYKTA BURLINGTON

Ett set om två ljusstakar i keramik med guldfärgad 
glansig finish. Ljusstakarna är avsedda för värmeljus.

2-DELS BÄDDSET EATON

Högkvalitativt bäddset med en extra tät väv i 100% 
bomull vilket ger en mycket mjuk och sval känsla 
mot huden. 

HEMINREDNING & DEKORATION



HEMINREDNING & DEKORATION

GLASSET OCH COASTER
Sex stycken glas i kristall samt ett set med sex 
stycken coasters. 

LJUSSTAKE OCH RAM
Ram med tillhörande poster samt ljuslykta i 
mässing-finish.



HEMINREDNING & DEKORATION

2-DELS BÄDDSET JUNEAU
Högkvalitativt SVANEN-certifierat bäddset. Tillverkad 
av 100% bomull varav 10% GOTS-Certifierad bomull.

KUDDE YORK
Stor och snygg kudde i naturnära kulörer. Använd 
som dekoration eller sittkudde då platserna i soffan 
inte räcker till. 

HEMINREDNING & DEKORATION



HEMINREDNING & DEKORATION

LJUSLYKTA EDEN
Ljuslykta i mönstrat glas i cylinderform med en av-
smalnande öppning. Fungerar också att ha som vas 
till en vacker blombukett. 

KUDDE BENTON
Två stycken dekorationskuddar med fodral ut-
smyckade med ett snyggt band i läder som bidrar 
till en snygg detalj. 



HEMINREDNING & DEKORATION

PLÄD HERRINGBONE
Pläd i mjuk 600 gsm akryl som värmer riktigt gott 
om kvällarna. Pläden är antipillingbehandlad som 
gör att den inte noppar lika lätt och behåller en 
jämn och slät yta

HEMINREDNING & DEKORATION

2-DELS BÄDDSET MERCER
Högkvalitativt SVANEN-certifierat bäddset. Tillverkad 
av 100% bomull varav 10% GOTS-Certifierad bomull.



HEMINREDNING & DEKORATION

LJUSLYKTA BUBBLES
Retroinspirerade ljuslyktor i färgat glas som kom-
mer i set om två. Ljuslyktan kan även användas som 
glasvas till mindre blommor.

2-DELS BÄDDSET HAGIN
Högkvalitativt SVANEN-certifierat bäddset. Tillverkad 
av 100% bomull varav 10% GOTS-Certifierad bomull.



HEMINREDNING & DEKORATION

PLÄD NYC
Pläd med kartmönster över New York. Tillverkade i 280 
gsm crystal fleece som består av en fin fiber vilket gör 
dem extra sköna och mjuka att svepa in sig i. 

PLÄD HERRINGBONE
Pläd i mjuk 600 gsm akryl som värmer riktigt gott 
om kvällarna. Pläden är antipillingbehandlad som 
gör att den inte noppar lika lätt och behåller en 
jämn och slät yta

HEMINREDNING & DEKORATION



HEMINREDNING & DEKORATION

LJUSSTAKE MONKEY
En vacker ljusstake för kronljus i annorlunda utform-
ning som sticker ut ur mängden. Ljusstaken som 
föreställer en välklädd apa i guldfärg blir i sig en 
rolig inredningsdetalj med eller utan tända ljus vart 
den än står. 

2-DELS BÄDDSET LAMONT
Högkvalitativt SVANEN-certifierat bäddset. Tillverkad 
av 100% bomull varav 10% GOTS-Certifierad bomull.



ACCESSOARER

KORTHÅLLARE
Korthållare i skinn från Berkley.

ÖRHÄNGEN MELANIE
Fina örhängen från Snö.



ACCESSOARER

LÄDERARMBAND ÉZE
Armband i exklusivt läder från Grinda. Armbandet 
består av två längre remmar som viras tre varv runt 
handleden. Blir en snygg detalj i kombination med 
andra armband eller i sin egen enkelhet. Fästs med 
ett enkelt spänne. Längd: 60 cm.

HALSBAND V

Halsband från Grinda.



ACCESSOARER

ARMBAND PERLE
Fin och enkelt metallarmband från Grinda. Arm-
bandet är pärlat med två olika storlekar på pärlor 
som bidrar till en fin variation i armbandet. Lätt att 
kombinera med andra armband eller att ha med 
en klocka. Justerbar storlek som passar de flesta. 
Längd: 19 cm.

LÄDERARMBAND KNOT 
Boloflätat läderarmband i enkel och snygg modell 
från Grinda. Fästs i ändarna med ett spänne i blankt 
rostfritt stål som också utgör en fin detalj på arm-
bandet. Längd: 21 cm.



ACCESSOARER

ÖRHÄNGEN ELENA
Fina örhängen från Snö. 

MANSCHETTKNAPPAR
Manschettknappar i metall med välgjutna detaljer.



ACCESSOARER

ÖRHÄNGEN SUSAN
Eleganta droppformade örhängen från Snö.

SMYCKESTÄLL
Ställ för smycken i marmor. 



ACCESSOARER

ÖRHÄNGEN ANGELINA
Pärlörhängen från Snö. 

ARMBAND PEARL
Armband från Snö.



BADRUM  

FROTTÉSET BALTHAZAR
Två stycken frottéhanddukar i 550 gsm kammad ögle-
frotté i 100 % ekologiskt odlad bomull. Strl. 65x135 cm.

SAVON DE MARSEILLE 
Flytande handtvål från välkända Savon de Marseille. 
Innehåller enbart vegetabiliska oljor och naturligt 
glycerin.

BADRUM



BADRUM

SHAMPOO 
Professionellt Shampo från Svenska Vision Haircare. 
Rymmer 250ml.

GÄSTHANDDUKAR 
Fyra stycken små handdukar i vackert reliefmönster. 
Strl 50x70 cm. 



BADRUM  

FROTTÉSET BALTHAZAR
Två stycken frottéhanddukar i 550 gsm kammad ögle-
frotté i 100 % ekologiskt odlad bomull. Strl. 65x135 cm.

DOFTLJUS
Exklusivt doftljus i vit cylinder av glas med tre ve-
kar. Brinntid 30 h.

BADRUM



BADRUM

BALSAM
Professionellt balsam från Svenska Vision Haircare. 
Rymmer 250ml.

BADRUMSVÅG
Snygg och stilren badrumsvåg i en slimmad design 
för att lätt kunna förvaras. Mätningen visas digitalt. 



BADRUM  

NECESSÄR & TVÅL
Rymlig necessär i robust canvas. Fast tvål som är till-
verkad enbart av naturliga ingredienser. 

4-PACK HANDDUKAR & HANDKRÄM
Fyra stycken gästhanddukar i 400 gsm kammad 
öglefrotté i 100% ekologisk bomull. Strl. 5070cm. 
Samt en handkräm som gör dina händer silkeslena. 

ELEKTRONIK



ELEKTRONIK

HÖRLURAR 
Bekväma hörlurar med textilsladd, mic samt vadde-
rade lurar. Njut av din musik, podcast eller radio. 

POWERBANK VITAMIN E 5000
Kraftfull CE-märkt Powerbank på hela 5000MAH.



ELEKTRONIK

SOLCELL POWERBANK 
Solcell Powerbank är perfekt för laddning av mobiltele-
fon, surfplatta, MP3-spelare, GPS och digitalkamera när 
du är ute och inte har tillgång till ett vägguttag. 5000 
MAH.

EARPLUGS TDK
DK hörlur SB30 Sport är din perfekta följeslagare 
på gymmet, under löpningen och i din vardag. De 
levererar ett förstklassigt ljud under svåra förhål-
landen. Med låg vikt och med flexibel öronkrok så 
de sitter på plats. 3.5mm kabel med en längd på 1.2 
meter så du kan röra dig fritt. Med 10 mm element 
som levererar ett kraftfullt ljud.

UNDERHÅLLNING & UPPLEVELSER



UNDERHÅLLNING & UPPLEVELSER

MUSIKCHARADER & YATZY
Klara tre grenar på en minut och ditt lag tar hem 
full pott! Det finns tre olika musikaliska grenar. Gör 
en charad som ett instrument, en artist och en låtti-
tel – allt under loppet av en minut.

RAPP I KÄFTEN & MINDGAME
Förvirra motspelarna med dina otroliga historier 
och ta hem spelet! Du får välja ut tre ord och sen 
ska du skapa en trovärdig historia kring ett ämne 
där dessa ord är med. Dina medspelare ska försöka 
lista ut vilka ord som var hemliga!



UNDERHÅLLNING & UPPLEVELSER

NÖJESHÄFTE
Nöjeshäfte som  innehåller 50 kuponger med fri entré 
för 1 person vardera till olika besöksattraktioner runt 
om i Sverige (och Danmark). Djurparker, nöjesparker, 
science centers, lekland, muséer och vattenland är ex-
empel på vad som bjuds. Premien är giltig under hela 
2016. Läs mer på www.customer.se/nojeshaftet 

RESTAURANGBESÖK
2 för 1 Middag  Värdebeviset innehåller två värde-
checkar som berättigar innehavaren till middag 
2 för 1, huvudrätten till lägsta pris är kostnadsfri. 
Premien är giltig i ca 12 månader från kampanjstart 
och på fler än 80 restauranger över hela landet. 
Konsumenten går in på kampanjhemsidan för att se 
vilka restauranger som är med: www.customer.se/
middag 

MEDIA



MEDIA

10 VECKOR READLY
Tio veckors abonnemang med www.readly.com. 
Fem stycken enheter per hushåll har möjlighet att 
använda värdekoden. När värdekoden blivit aktive-
rad då startar veckorna ticka nedåt.
De finns i dagsläget ett utbud på 30.000 st tidning-
ar och det kommer flera nyheter varje dag. Kunden 
har tillgång till hela sortimentet i tolv veckor.

ALLERS
Tidningsprenumeration. 8 nummer.



FRITID

FOTBOLL
Slitstark fotboll som ger bra studs och med tät utsi-
da som förebygger vattenabsorbering. Strl. 5.

DRYBAG & CYKELVÄSKA
Vattentät och slitstark väska, 25 L samt en vattentät 
cykelväska som fästes på styret.



FRITID

KYLRYGGSÄCK & SITTUNDERLAG
Rymlig ryggsäck med kylfunktion och många fack. 
Sittunderlag med ovansida i mjuk och varm fuskpäls 
och undersida i PEVA.

FISKEDRAG
Två uppsättningar av fiskedrag från Fladen. Dessa 
för insjö-fiske. 



HANDGRIPS & TRÄNINGSHJUL
Två stycken handgrips samt ett träningshjul för 
mage, rygg och axlar.

FRITID

TRÄNINGSVÄSKA & VATTENFLASKA
Träningsväska i slitstark polyester samt en vatten-
flaska i BPA-fri tritanplast. 



FRITID

BASEBALL & HANDSKE
Klassisk baseballhandske och boll. 

PIMPELSPÖ
Pimpelspö från Fladen. 



FRITID

KYLKORG 
Rymlig och rejäl kylkorg med kylfunktion.

BADLAKAN I EKOLOGISK BOMULL
Vävt velourbadlakan tillverkad av ekologisk bomull 
med GOTS-certifiering. 



FRITID

FISKEDRAG
Wobblers samt spinnare för havsfiske. 

VILDMARKSPANNA & SITTUNDERLAG
Laga mat över öppen eld med denna vildmarkspan-
na. Pannan kommer med ett sittunderlag. 



FRITID

PANNLAMPA
Pannlampa med LED-belysning. Perfekt för cam-
ping, vandring, löpning eller i verkstaden.

SVAMPSET & TERMOS
Svampset med bok, svamppåse samt svampkniv. 
Termos med dubbelvägg i stål.



FRITID

BALANSPLATTA
Balansplattan är ett utmärkt rehabiliteringsredskap 
för träning av styrka och balans i fotlederna. 

TRÄNINGSMATTA
Träningsmatta/Yogamatta i mjuk skumgummi, be-
handlad utsida som är lätt att torka av och hålla rent.



MEDIA MEDIA

MÅ BRA
Tidningsprenumeration. 4 nummer.  

ELLE
Tidningsprenumeration. 4 nummer.



MEDIA

FISKEJOURNALEN
Tidningsprenumeration. 3 nummer.

ANTIK & AUKTION
Tidningsprenumeration. 3 nummer.



MEDIA MEDIA

ELLE MAT & VIN
Tidningsprenumeration. 3 nummer.

MÄSTAR KRYSS
Tidningsprenumeration. 4 nummer.



MEDIA

TRÄDGÅRD
Tidningsprenumeration. 5 nummer.

HÄNT EXTRA
Tidningsprenumeration. 11 nummer.



MEDIA MEDIA

CAFÉ
Tidningsprenumeration. 4 nummer.

SVENSK DAMTIDNING
Tidningsprenumeration. 8 nummer.



MEDIA

FEMINA
Tidningsprenumeration. 4 nummer.

Vi reserverar oss för att varor presenterade i denna folder kan ta slut. 
Om en vara tar slut så försöker vi att ersätta dessa med likvärdiga produkter. 




