
Alkaen

29€/kpl
Saatavana myös 47€ ja 99€ 

arvoisena korttina.
Sis rahti, alv 0%.

JOULULAHJAKORTTI
Vahvista asiakassuhteitasi lahjakortilla!

Lisätietoja lahjakortista löydät WWW.JOYFUL.FI



On täydellinen lahja muistamiseen, onnitteluun ja palkitsemiseen!

Yllätä työntekijäsi ja liikekumppanisi joululahjalla, joka tarjoaa moninkertaisen elämyksen. 
Vastaanottaja nimittäin ajattelee lahjan antajaa ainakin kolme kertaa: vastaanottaessaan lahjakortin, valitessaan sillä 

mieleisensä lahjan ja saadessaan sen! Joyful-lahjakorttiin voit lisätä yksilöllisen tervehdyksen yritykseltäsi ja oman 
allekirjoituksesi. Joyful-lahjakortti korostaa yksilöllisyyttä ja valinnanvapautta, koska vastaanottaja saa itse valita lahjansa. 

Voit valita lahjakortin kolmesta eri hintaryhmästä. 20,00 €, 38,00 € tai 90,00 € + rahtikulu (9,00 €/kortti). 
Jokaisessa hintaryhmässä on laaja ja vaihtuva valikoima tyylikkäitä ja laadukkaita tuotteita.

JOULULAHJAKORTTI

Miksi joululahjakortti?
Joyful Giftcard on täydellinen lahjakortti  – saaja saa itse 
valita lahjansa. 

Nyt voit ilahduttaa lahjakortillamme niin asiakkaita, yhteistyö-
kumppaneita kuin henkilöstöäkin. Kun olet tehnyt lahjakortti-
tilauksen, valmiit kortit ja kuoret toimitetaan sinulle nopeasti. 
Anna ne lahjansaajille – ja sinun työsi on tehty. Lahjansaaja 
löytää kortistaan menettely- ja kirjautumisohjeet sekä henki-
lökohtaisen koodinsa www.joyful.fi -sivustolle. Nettisivuilla hän 
valitsee itselleen mieluisan lahjan laajasta valikoimastamme, 
johon kuuluu vähintään 20 tuotetta, minkä jälkeen lahja lähe-
tetään hänelle.

Joyful Giftcard lahjan antaminen on näin helppoa ja 
hauskaa!

Kolme hintaryhmää Joyful Giftcardin voit valita kolmesta eri 
hintaryhmästä. 20,00 €, 38,00 €, 90,00 € + rahtikulu (9,00 €/
kortti). Jokaisessa hintaryhmässä on laaja ja vaihtuva valikoima 
tyylikkäitä ja laadukkaita tuotteita. Voit käydä tutustumassa 
tämän hetkiseen tarjontaan www.joyful.fi ja kirjatumalla pal-
veluun testitunnuksella (20 € = demo1, 38 € = demo2, 90 € = 
demo3)

Personoidut nettisivut

Jos tilauksesi käsittää yli 30 Joyful Giftcard -korttia, tarjoamme 
sinulle mahdollisuuden esittää sivuillamme oma personoitu ter-
vehdyksesi lahjan saajille. 

Päätät itse viestisi sisällön, ja voit liittää mukaan myös 
yrityksesi logon tai haluamasi kuvan. 

Tämä palvelu edellyttää, että lähetät meille tervehdyksesi sekä 
yrityksesi logon JPG- tai vektori-EPS-muodossa.

Tee kortista tai nettisivuista entistä yksilöllisemmät

Jos tilauksesi määrä ylittää 50 Joyful Giftcard-korttia, voit halu-
tessasi lisätä yksilöllisen tervehdyksesi ja yrityksesi logon myös 
lahjakortteihisi. Tämä palvelu edellyttää, että lähetät meille 
tervehdyksesi sekä yrityksesi logon JPG- tai vektori- EPS-muo-
dossa.

Toimiva asiakaspalvelu

Jos lahjan saajalla tulee jotakin kysyttävää tai hän huomaa toi-
mituksen jälkeen lahjassasi jotakin vikaa, voi hän ottaa yhteyttä 
Joyful Giftcardin kotimaiseen asiakaspalveluun, joka auttaa 
kaikkina arkipäivänä kaikissa tapauksissa. Tämän helpmmaksi 
ei lahjan antaminen voi enää tulla!

Vastuu

CSR (Corporate Social Responsibility) tarkoittaa yrityksen yh-
teiskuntavastuuta. Meille on tärkeää, että lahjakorttituotteet on 
valmistettu kestävän kehityksen mukaisesti ja inhimillisissä olo-
suhteissa. Meidän mielestämme tämä on tärkeää, ja uskomme 
asiakkaidemme ajattelevan samoin.


