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SÅ VAR DET SNART JUL IGEN JA...

Då får vi hoppas att vi äntligen har passerat pandeitiderna, åtminstone för en tid, peppa peppa ta i trä. Personligen längtar jag verkligen efter jul så här i oktober, dels efter myset med nära och kära men mest för att det
efter jul återigen går mot sommar... Oavsett vilken årstid som är din favorit så är det häftigt att bo i ett land med
så stora variationer. Men tillbaka till julen, gåvornas högtid. Oavsett budget så är gåvans kraft stor och kan av
företag och organisationer lämnas över till både anställda, kunder och samarbetspartners. Det för att tacka för
en god arbetsinsats, ett fint engagemang, ett bra samarbete eller bara för att visa omtanke till någon som inte
förväntar sig det och göra hen glad.
Men så är det ju det där med att välja gåva. Ska alla få samma eller ska du hitta något personligt till en var?
Har du tiden är det så klart super men oftast är tiden knapp inför jul samt att oavsett hur väl du väljer så kan
det ändå bli helt fel. Och då är gåvokort en riktigt bra lösning! I år är dessutom gåvokorten ännu mer flexibla
än tidigare år där både Vinga och Joyful giftcard erbjuder kort där mottagaren kan välja flera gåvor och/eller
lägga till en slant ur egen ficka för att nå upp till en gåva som de verkligen vill ha. Och för att underlätta ytterligare för er har vi på Nixie valt ut de tre bästa gåvokorten 2022 med fokus på våra hjärtefrågor kvalitet och
hållbarhet samt självklart även sortimentsbredd. Varje gåvokorts sortiment är länkat i beloppsrutorna.
Vill du som arbetsgivare ge en skattefri gåva behöver du i år förhålla dig till nedan beloppsgränser:
- Julgåva 500 kr inkl. moms (400 kr exkl. moms) - varje jul
- Jubileumsgåva 1500 kr inkl. moms (1200 kr exkl. moms) - när företaget firar 25, 50, 75... års jubileum
- Minnesgåva 15 000 kr inkl. moms (12 000 kr exkl. moms) - när en anställd fyller jämt från 50 år och uppåt
Har du minsta fundering så tveka inte att höra av dig!
Allt gott,
Dénize Åkerblom, CEO

https://skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/gavor.4.7459477810df5bccdd4800014379.html
Samtliga priser i katalogen visas exkl. moms (25%)
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VINGA OF SWEDEN

Välgörenhetsalternativ kan läggas till

Vårat mest populära gåvokort med ett brett
sortiment från många välkända varumärken. Välj mellan två olika typer av gåvokort;
Gåvokort Selection eller Gåvokort Flexible.

GÅVOKORT flexible

Med gåvokort Vinga Flexible ger du bort i princip obegränsade valmöjligheter. Alla produkter som ligger med på alla
gåvokort Selection finns valbara på hemsidan plus hela Vingahomes övriga sortiment bestående av 1500 st artiklar som
kanske inte finns valbart på de andra gåvokorten idag. Du som beställare väljer själv beloppet och sen kan mottagaren
välja en eller flera gåvor vid ett eller flera köptillfällen och med endast det mottagna beloppet eller med ett eget tillägg
för att nå en/flera dyrare gåvor.
En stor fördel med Vingas gåvokort är de flertalet leveransalternativ du har att välja på; alla gåvokort till ert företag,
varsitt gåvokort hem till mottagaren via brev eller digitalt utskick till respektive mottagare via mail eller SMS.
Valfritt belopp (från 160 kr exkl. moms)
Mottagarfrakt om 79 kr/gåvokort tillkommer - Frakten är klimatkompenserad
Klicka på boxen till höger för att se hela Vingas sortiment som mottagaren får tillgång till:

flexible

GÅVOKORT SELECTION

Gåvokort Selection är Vingas klassiska gåvokort med ett förutbestämt belopp där summan inte syns och mottagaren väljer från ett fast sortiment. Utbudet är väldigt brett och mottagaren väljer bland flera hundra olika gåvor i över 15 st olika
kategorier. Servering, heminredning, elektronik, textil och verktyg hör till favoriterna. En stor fördel med Vingas gåvokort
är de flertalet leveransalternativ du har att välja på; alla gåvokort till ert företag, varsitt gåvokort hem till mottagaren via
brev eller digitalt utskick till respektive mottagare via mail eller SMS.
Nobel 160 kr | Classic 240 kr | Regal 400 kr | Extravagans 600 kr | Imperial 800 kr
Mottagarfrakt om 79 kr/gåvokort tillkommer - Frakten är klimatkompenserad
Klicka på nedan boxar för att se fullständigt sortiment av respektive valör:

160:-

240:-

400:-

600:-

800:-
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JOYFUL GIFTCARD

Välgörenhetsalternativ finns

Ett klassiskt gåvokort med kända, svenska
varumärken inom New Wave Group.
Gåvobeloppet översätts till diamanter och
mottagaren kan välja en eller flera artiklar
från ett förutbestämt sortimentet.

JOYFUL GIFTCARD

Joyful giftcard är ett samlat gåvokort av New Wave Groups alla populära, svenska varumärken så som Orrefors, Kosta
Boda, Edblad, Lily&Rose, MorbergHunting, Craft och Sagaform med flera. De populäraste produktkategorierna är
Sport och fritid, Kläder, Heminredning och Smycken. Oavsett vilken valör ni väljer så kommer den förvandlas till x antal
diamanter för mottagaren vid inlösen. Så mottagaren får själv välja om den önska flera smågåvor eller att satsa alla diamanter på en gåva. Precis som Vingas gåvokort, har ni som beställare möjlighet att välja hur gåvokorten ska distribueras; samleverans, via brev, SMS eller epost. Ni kan självklart skicka med en personlig hälsning, designa ert eget kort och
även hemsidan där gåvokorten löses in (mot en extra avgift). Välj bland hela 7 st valörer:
200 kr | 400 kr | 600 kr | 800 kr | 1200 kr | 1600 kr | 2000 kr
Mottagarfrakt om 79 kr/gåvokort tillkommer
Klicka på nedan boxar och ange DEMO+belopp ex “DEMO600” för att se fullständigt sortiment av respektive valör:

200:-

400:-

600:-

800:-

1200:-

1600:-

2000:-

SUPÉKORT UNLIMITED
Supékortet är vårt mest välsmakande
gåvokort där mottagaren kan beställa hem
färska delikatesser direkt hem till dörren.

Välgörenhetsalternativ kan läggas till

Men det finns också många andra fina
gåvor i kategorier från heminredning till
upplevelser.

SUPÉKORT UNLIMITED

Det som utmärker supékortet hör du på namnet och är så klart de många färska delikatesser som levereras i kylbox hem
till mottagaren. Parmesan, gravad lax, rökt lammstek och lammracks är några utav de utsökta matgåvor mottagaren kan
välja från Supékortet. Men utöver dessa finns även många fina gåvor i kategorier som verktyg, wellness, heminredning,
elektronik, tidningsprenumerationer och upplevelser som biobiljetter eller en hotellövernattning. Supékort erbjuder två
leveransalternativ; samlat till ert företag eller med brev hem till mottagaren. Ni kan även välja till ett eget designat kort
med personlig hälsning samt egen webbsida för inlösen går att välja till. Välj bland 4 st valörer:
Selection 150 kr | Delight 229 kr | Supreme 400 kr | Supreme dubbel 800 kr
Mottagarfrakt om 49 kr för Selection, 79 kr för Delight och Supreme samt 99 kr för Supreme dubbel tillkommer.
Klicka på nedan boxar för att se fullständigt sortiment av respektive valör:

150:-

229:-

400:-

800:-
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YOUR GIFTS
Ett gåvokort med fokus på dansk design
inom heminredning, kök och bad från kända
varumärken så som Bitz, Södahl, Zone,
Kitchen Aid, Rosti Mepal och Pillivuyt.

YOUR
GIFTS

YOUR GIFTs

Your gifts gåvokort passar den stilmedvetnede medarbetaren. Här hittar du danska designklassiker som Hoptimisten,
högkvalitativa köksartiklar från Rosti Mepal, trendigt porslin från Bitz och textila produkter från Södahl - och så klart mycket annat. Men fokus ligger främst på inredningsartiklar, köksprodukter, servering och bad. Gåvokortet kommer i fem
olika valörer och levereras fraktfritt till er. Mottagaren ser aldrig beloppet och väljer endast en gåva ur sortimentet.
Ni kan självklart skicka med en personlig hälsning, designa ert eget kort och även hemsidan där gåvokorten löses in
(mot en extra avgift). Välj bland hela 7 st valörer:
250 kr | 400 kr | 600 kr | 800 kr | 1000 kr
Mottagarfrakt om 75 kr/gåvokort tillkommer
Klicka på nedan boxar och ange DEMO+belopp+SE ex. “DEMO600SE” för att se fullständigt sortiment av resp. valör.

250:-

400:-

600:-

800:-

1000:-

vill ni hellre ge bort en fysisk gåva i år?
inga problem. Kontakta oss så tar vi fram förslag
för just era gåvomottagare.

Nixie & Friends
Skaraborgsvägen 3B
506 30 Borås
Tel: 070-6764943
Epost: order@nixie.se

