LAHJOJEN JAKO YKSITYISOSOITTEISIIN

3. PERINTEINEN VINGA-LAHJAKORTTI

Monet ovat tehneet etätöitä jo pitkän aikaa, eikä yrityksissä välttämättä
tavata työtekijöitä ja asiakkaita henkilökohtaisesti. Tällöin tärkeiden ihmisten
huomioiminen jouluna voi olla hieman haastavaa. Meillä on muutama
vaihtoehto, joilla logistinen haaste voidaan helposti ratkaista.

Kortti

Hinta

Nobel

19,90 €

9,90 €

TESTN

Classic

29,90 €

9,90 €

TESTC

Regal

45,90 €

9,90 €

TESTR

Extra

63,90 €

9,90 €

TESTE

Imperial

99,90 €

9,90 €

TESTI

1. TOIMITUS YKSITYISOSOITTEISIIN 9,90 € / LAHJA
Lähetämme minkä tahansa Vingan varastotuotteen yksityisosoitteisiin.
Tarvitsemme vain nimi-, osoite- ja puhelinnumeron xls-tiedostona ja lahjat
toimitetaan lahjakorttilogistiikkapalvelumme kautta. Minimäärä 25 kpl.
Voimme lisätä pientä korvausta vastaan lähetykseen onnittelukortin
(leiskaus, tulostus & pakettiin laitto).

Lähetyskulu

Testikoodi (vingalahjakortti.fi)

Huom:
Ennen seuraavan lahjavalikoiman testausta poistu oikean yläkulman kirjaudu ulos-painikkeen kautta

Kortti ja kirjautumissivu voidaan personoida pientä lisähintaan vastaan
(minimi 50 kpl).

2. UUSI HENKILÖKUNTALAHJAKORTTI HR
Verottajan ohjeistuksen mukaan lahjavalikoiman tulee olla rajattu. Tutustu
verottajan ohjeisiin, minkä lisäksi kannattaa soittaa verottajalle. Selkeää
ohjeistusta ei ole. Käsityksemme on, että 5 lahjan valikoima on riittävän rajattu.
Kortti

Hinta

Lähetyskulu

Testikoodi (vingalahjakortti.fi)

HR 30

30,00 €

sis. hintaan

HR30

HR 59

59,00 €

sis. hintaan

HR59

Huom:
Ennen seuraavan lahjavalikoiman testausta poistu oikean yläkulman kirjaudu ulos-painikkeen kautta

Jos tilaat yli 250 korttia, voimme räätälöidä asiakkaan budjettiin sopivan
erikoishintaisen lahjakortin. Myös lahjojen määrää voidaan räätälöidä.
Kortti ja kirjautumissivu voidaan personoida pientä lisähintaa vastaan
(minimi 50 kpl).

YLEISTÄ VINGA-LAHJAKORTEISTA
Tutustu korttien lahjavalikoimiin vingalahjakortti.fi -sivulla. Syötä yllä
mainitut testikoodit kortin numerolle varattuun kohtaan.
Vingan lahjakortit voidaan lähettää perinteisinä kortteina tai sähköpostitse
PDF-lahjakortteina. Tuotteet jaetaan annetun jako-osoitteen lähellä
sijaitsevaan noutopisteeseen.
Kortti (ja kirjautumissivu) voidaan personoida. Autamme sinua
toteutuksessa. Tarvitsemme komponentit (logo, viesti) ja teemme leiskan
hyväksyttäväksesi. Yleisimmin personoidaan kortin sivu 2 (slogan, tj:n
tervehdys, logo, väri jne) ja vakiokortin kuvat ja muut osat jäävät ennalleen,
mutta ne voidaan jättää pois ja kasvattaa personoitavan alan kokoa.
Kirjautumissivulle mahtuu tervehdysviesti sekä logo.

Lahjakortti

Lunasta lahjakortti osoitteessa vingalahjakortti.f i.
Kirjaudu sisään täyttämällä alla oleva lahjakorttikoodisi
sille varattuun kohtaan. Voit myös skannata alla
olevan QR-koodin päästäksesi sisäänkirjautumissivulle.
Koodin syötön jälkeen näet koko lahjakorttivalikoiman,
jonka
jälkeen
valitse
sinulle
mieluisin
lahja.
Lahjavalinnan jälkeen täytä tietosi ja parin viikon
kuluttua lahjasi toimitetaan antamasi osoitteen lähellä
olevaan noutopisteeseen.

LAHJAKORTTIKOODI:

TÄ RK EÄ Ä! Sä ily tä la hja kor tti ta llessa ,
ku n n e s o let va sta a n otta nut la hja si.
Tämä o n a r voa sia kirja ja sitä ei voi
vaih taa ra ha ksi.
V O I M A S S A 1. 7. 2 0 2 1 S A A K K A

V IN G A L A H JA KO R T TI . FI

