
Täydellinen lahja onnitteluun, muistamiseen ja palkitsemiseen! 
Vahvista suhteitasi Joyful -lahjakortilla! 

www.joyful.fi
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Lahjakortti joka antaa
moninkertaisen elämyksen!

Joyful -lahjakortti  
on helppo antaa ja ihana saada!

Yllätä työntekijäsi ja liikekumppanisi lahjalla, 
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. 
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Löydät koko ajan päivittyvät 
lahjavalikoimat www.joyful.fi -sivulta.

Pääset tutustumaan tällä hetkellä 
olevaan laajaan lahjavalikoimaamme
syöttämällä “lunasta lahjakorttisi” 

kenttään haluamasi hintaryhmän 
testitunnuksen.

29 € = testi29
49 € = testi49
99 € = testi99

Kokoajan  
valikoimassa 

vähintään 40 
tuotetta  

joista valita!

3 eri hintaryhmää

29€

/kappale
 Alv 0%

49€

/kappale
 Alv 0%

99€

/kappale
 Alv 0%

tai tai

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

Nyt voit ilahduttaa lahjakortillamme niin 
asiakkaita, yhteistyökumppaneita kuin 
henkilöstöäkin. Kun olet tehnyt lahja-
korttitilauksen, valmiit kortit ja kuoret 
toimitetaan sinulle nopeasti. Anna ne 
lahjansaajille – ja sinun työsi on tehty. 
Lahjansaaja löytää kortistaan menette-
ly- ja kirjautumisohjeet sekä henkilökoh-
taisen koodinsa www.joyful.fi -sivustolle. 
Nettisivuilla hän valitsee itselleen mie-
luisan lahjan laajasta valikoimastamme, 
johon kuuluu vähintään 40 tuotetta, 
minkä jälkeen lahja lähetetään hänelle.

Joyful Giftcard lahjan antaminen on 
näin helppoa ja hauskaa!

Joyful Giftcard soveltuu useaan eri 
tilanteeseen ja  tarkoitukseen, sillä voit 
valita lahjakortin kolmesta eri hintaryh-
mästä. Jokaisessa hintaryhmässä on 
laaja ja vaihtuva valikoima tyylikkäitä ja 
laadukkaita tuotteita. Pääset helposti 
tutustumaan testitunnuksen avulla 
tämän hetkiseen tarjontaan  
www.joyful.fi -sivustolla.

Personoidut nettisivut

Jos tilauksesi käsittää yli 30 Joyful 
Giftcard -korttia, tarjoamme sinulle 
mahdollisuuden esittää sivuillamme 
oma personoitu tervehdyksesi lahjan 
saajille. Voit liittää halutessasi mukaan 
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 halutessasi lisätä 
verkkosivujen lisäksi yksilöllisen ter-
vehdyksesi ja yrityksesi logon myös lahja-
kortteihisi. Tämä palvelu edellyttää, että 
lähetät meille tervehdyksesi sekä yrityk-
sesi logon JPG tai vektori- EPS-muodos-
sa. Mikäli olet kiinnostunut linkittämään 
myös oman videotervehdyksesi mukaan, 
niin onnistuu sekin palvelussamme - kysy 
lisää asiakaspalvelustamme!

Toimiva asiakaspalvelu

Jos lahjan saajalla tulee jotakin kysyttä-
vää tai hän huomaa toimituksen 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 yhteiskuntavas-
tuuta. Meille on tärkeää, että lahja-
korttituotteet on valmistettu kestävän 
kehityksen mukaisesti ja inhimillisissä 
olosuhteissa. Kaikki lahjakorttituotteet 
ovat New Wave Groupin eettistä ja ym-
päristövastuuta koskevien periaatteiden 
mukaisia. Lisätietoja saat osoitteesta 
www.newwave.fi. Meidän mielestämme 
tämä on tärkeää, ja uskomme asiakkai-
demme ajattelevan samoin.

Hinnat sisältävät rahtikulun 9 € / kortti.
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Nyt voit ilahduttaa lahjakortillamme niin asiakkaita, yhteistyökumppaneita kuin henkilöstöäkin. Kun olet tehnyt 
lahjakorttitilauksen, valmiit kortit ja kuoret toimitetaan sinulle nopeasti. Anna ne lahjansaajille – ja sinun työsi on tehty. 
Lahjansaaja löytää kortistaan menettely ja kirjautumisohjeet sekä henkilökohtaisen koodinsa www.joyful.fi sivustolle. 
Nettisivuilla hän valitsee itselleen mieluisan lahjan laajasta valikoimastamme, minkä jälkeen lahja lähetetään hänelle.

Joyful-lahjakortilla onnistut aina!

M A R K K I N O I D E N  P A R A S  L O G I S T I I K K A R A T K A I S U !

1. 3. 4.2.
Tilaa lahjakortit   

jälleenmyyjältäsi.
Lähetämme kortit suo    raan 

sinulle. Sinun tar vit see  
ainoastaan jakaa ne

vastaanottajille.

Lahjakortin saaja valitsee 
lahjan osoitteesta 

www.joyful.fi

Me toimitamme lahjan
tyytyväiselle vastaanottajalle.

Näin helppoa se on!
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Näet tässä muutamia esimerkki-
tuotteita joita tässä hintaryhmässä 

voisi olla. Löydät koko ajan
 päivittyvät lahjavalikoimat 

www.joyful.fi -sivulta.
Pääset tutustumaan juuri tällä 

hetkellä olevaan laajaan lahjavali-
koimaamme syöttämällä “lunasta 

lahjakorttisi” kenttään 
testitunnuksen: testi29

KOTI & KEITTIÖ
LIIKUNTA

VAPAA-AIKA

29€

/kappale
 Alv 0%

HINTARYHMÄ
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Näet tässä muutamia esimerkki-
tuotteita joita tässä hintaryhmässä 

voisi olla. Löydät koko ajan
 päivittyvät lahjavalikoimat 

www.joyful.fi -sivulta.
Pääset tutustumaan juuri tällä 

hetkellä olevaan laajaan lahjavali-
koimaamme syöttämällä “lunasta 

lahjakorttisi” kenttään 
testitunnuksen: testi49

KOTI & KEITTIÖ
LIIKUNTA

VAPAA-AIKA

49€

/kappale
 Alv 0%

HINTARYHMÄ
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Näet tässä muutamia esimerkki-
tuotteita joita tässä hintaryhmässä 

voisi olla. Löydät koko ajan
 päivittyvät lahjavalikoimat 

www.joyful.fi -sivulta.
Pääset tutustumaan juuri tällä 

hetkellä olevaan laajaan lahjavali-
koimaamme syöttämällä “lunasta 

lahjakorttisi” kenttään 
testitunnuksen: testi99

KOTI & KEITTIÖ
LIIKUNTA

VAPAA-AIKA

99€

/kappale
 Alv 0%

HINTARYHMÄ
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Me välitämme!
Eettisyys ja ympäristö ovat aina olleet tärkeitä 
asioita New Wave -konsernissa ja valvomme 
tarkoin, että tavarantoimittajat kunnioittavat 
henkilökuntaansa ja ympäristöä.

Meille on erittäin tärkeää, että edustamamme 
tuotteet ovat valmistettu kestävän kehityksen 
mukaisesti ja inhimillisissä olosuhteissa. Konseptimme 
päätoimittaja New Wave Group ja sen omistamat 
tuotemerkit ovat mukana useassa eri ympäristöä ja 
eettisyyttä vaalivassa kansainvälisessä ohjelmassa. 
Saat meiltä tarvittaessa lisätietoa eettisyyteen ja 
ympäristöön liittyvistä asioissa. Voit myös lukea lisää 
osoitteesta www.newwave.fi/CSR



www.joyful.fi

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!
Voit valita lahjakortin kolmesta eri hintaryhmästä.

29 €, 49 € tai 99 € 
(hinnat sisältävät rahtikulun 9 € / kortti).

Joyful -lahjakortti antaa
moninkertaisen 

elämyksen!


