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MIKSI JOYFUL LAHJAKORTTI?

Joyful -lahjakortti on nopea, vaivaton ja yksilöllinen tapa muistaa ja ilahduttaa niin 
asiakkaita, yhteistyökumppaneita kuin henkilöstöäkin.

JOYFUL LAHJAKORTTI ANTAA MONINKERTAISEN ELÄMYKSEN!

Lahjakortti joka tarjoaa moninkertaisen elämyksen. Vastaanottaja nimittäin ajattelee 
lahjan antajaa ainakin kolme kertaa: 
• Vastaanottaessaan lahjakortin
• Valitessaan sillä mieleisensä lahjan
• Saadessaan sen!



AINA VÄHINTÄÄN 30 TUOTETTA MISTÄ VALITA!

Joyful -lahjakortin valikoimasta löytyy tunnettujen tuotemerkkien laadukkaita tuotteita mm. kotiin, keittiöön, liikuntaan ja vapaa-

aikaan. Valittavana on runsaasti erilaisia ajankohtaisia ja hyödyllisiä tuotteita joista lahjansaaja varmasti löytää helposti mieluisat 

vaihtoehdot!

HINTARYHMÄT JA TESTITUNNUKSET:

• 29,00 € ( demo29 ) 

• 49,00 € ( demo49 )

• 69,00 € ( demo69 )

• 99,00 € ( demo99 )

Hinnat sisältävät toimituskulun 9,00 € / kortti.

Löydät lahjakortti valikoimat www.joyful.fi -sivulta. Pääset tutustumaan valikoimaan syöttämällä “lunasta lahjakorttisi” kenttään yllä 
olevan testitunnuksen



JOYFUL LAHJAKORTTI- PERSONOINTI

Joyful- lahjakortin personointi onnistuu veloituksetta kun tilaus käsittää:

• Yli 30 Joyful Lahjakorttia, mahdollisuus esittää verkkosivuilla oma tervehdys lahjan saajille.

• Yli 100 Joyful Lahjakorttia, oma personoitu lahjakortti sekä yksilöllinen tervehdys  verkkosivuilla.

Materiaalit verkkosivuille ja painettua korttia varten JPG tai vektori- EPS-muodossa.

JOYFUL LAHJAKORTTI- TOIMITUSAIKA

• Joyful- lahjakortti toimitusaika n. 1-2 pv tilauksesta

• Joyful- lahjakortti yli 30 kpl ja viesti verkkosivuille n.1-2 pv tilauksesta

• Joyful-lahjakortti yli 100 kpl viesti verkkosivuilla ja painettu kortti n.7 työpäivää tilauksesta



NETTITERVEHDYS



PERSONOINTI

Takakannen tekstiä ei voi muuttaa, sisältää ohjeet Etukannen voi personoida tarvittaessa, värit vaihtaa,

mutta Joyful Giftcard tekstin tulisi näkyä 



PERSONOINTI

Kortin sisäsivut voidaan muuttaa esim. vaihtamalla kuvat, lisäämällä tervehdyksen ja logot ym.



HYVÄ TIETÄÄ

• Postituskuori veloituksetta

• Painetun lahjakortin postitus kuoressa suoraan lahjansaajalle, veloitus 1,00 €

• Lahjan toimitusaika tilaajalle on n.7 päivää

• Lahja toimitetaan tilaajaa lähimpään postin toimipisteeseen

• Suomenkielinen asiakaspalvelu auttaa mahdollisissa kysymyksissä

• Korttien ja lahjojen toimitus ainoastaan Suomeen



Helppous

• Nopea, vaivaton sekä yksilöllinen tapa muistaa ja ilahduttaa

• Kaikille sopivan lahjan löytäminen voi olla vaikeaa, lahjakortissa tätä ” ongelmaa” ei ole

• Kortti on helppo personoida

• Helppo antaa ja toimittaa postitse 

Valinnanvapaus

• Laaja valikoima laadukkaita tuotteita

• Lahjansaaja voi itse päättää mieluisan lahjan

Luotettavuus

• Valikoimassa näkyvät tuotteet on aina toimitettavissa

• Nopea toimitus Espoon varastosta lahjansaajalle

• Suomenkielinen asiakaspalvelu

Vastuullisuus

• Lahjakortin valikoimassa olevat tuotteet ovat valmistettu kestävän kehityksen mukaisesti ja inhimillisissä olosuhteissa. New Wave Group ja sen omistamat 

tuotemerkit ovat mukana useassa eri ympäristöä ja eettisyyttä vaalivassa kansainvälisessä ohjelmassa. Tämän yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että 

kuluttajille tarjottavat tuotteet on valmistettu sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttävissä tuotanto olosuhteissa.
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