Joulun halutuin yrityslahja

JOULUN HALUTUIN YRITYSLAHJA
Muista asiakasta tai omaa henkilökuntaa joululahjalla, jolla on todella merkitystä.
Lahjakortti oikeuttaa noutamaan vapaavalintaisen (maks. 250 cm) joulukuusen
miltä tahansa Havusen myyntipisteeltä. Tämän lisäksi lahjakortilla saa lahjakassin
myyntipisteeltä, joka sisältää kuusen kodista poistamiseen tarkoitetun biohajoavan
kuusipussin ja Havunen-kuusenkoristeen.
Hyödyntämällä kattavaa kuusenmyyntiverkostoamme pystymme tarjoamaan laajan
jakeluverkoston pääkaupunkiseudun alueella ja lisäksi yhteistyökumppaneiden avulla
muissa Suomen suurimmissa kaupungeissa kuten esimerkiksi Turussa, Tampereella,
Lahdessa, Oulussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Porissa, Vaasassa ja Kouvolassa.
Sovittaessa Havusella on mahdollisuus järjestää kuustenmyyntipiste lähes mihin
tahansa kaupunkiin Suomessa. Pienemmille paikkakunnille Havunen voi toimittaa
tarvittaessa joulukuuset suoraan lahjansaajien kotiosoitteisiin postin jakopalveluna.
Kaikki myyntipisteet löydät osoitteesta www.havunen.fi/#myyntipisteet

Tuotteiden hinnat
Joulukuusilahjakortti

Määrä
Alle 100 kpl
100-300 kpl
Yli 300 kpl

hinnat alv. 0%
40 €
35 €
30 €
Painettu lahjakortti +1 € / kpl (min.10 kpl)

Varmistaaksesi onnistuneen joululahjan vuodelle 2019, otathan pikaisesti yhteyttä!
Yhteistyöterveisin,
Olli Kinnunen
olli@havunen.fi
045 129 5477

Timo Tammenaho
timo@havunen.fi
040 485 6607

NÄIN HELPPOA SE ON!
1. Teet tämän joulun parhaan päätöksesi ja annat
asiakkaille tai henkilöstölle lahjaksi huippusuositun
Havusen joulukuusilahjakortin!
2. Valitset lahjakortin ulkoasun ja toimitustavan:
Ulkoasu
a) Valitset valmiista vaihtoehdoista.
b) Räätälöit omanlaisesi.
Toimitusvaihtoehdot
a) Lahjakortit toimitetaan tilaajalle lahjakassin kanssa tai ilman. 			
		 Lahjakortit voidaan toimittaa myös toimipistekohtaisesti.
b) Lahjakortit toimitetaan saajilleen postitse suoraan lahjakassin
		 kanssa tai ilman.

3. Rentoudut.
Onneksi olkoon, nyt olet valmis joulunodotukseen. Tänä vuonna 			
yrityksenne antaa unohtumattoman, kotimaisen lahjan, josta nauttii koko
perhe. Lahjakortin saanut voi käydä valitsemassa vapaavalintaisen kuusen
sopivimmasta kuusenmyyntipisteestä, joita on kattavasti ympäri Suomea.

PAINETUN KORTIN JA KUOREN ULKOASU
Valitse lahjakortin ulkoasu valmiista vaihtoehdoista tai toimita meille kokonaan oma
design. Kaikille korteille on myös saatavilla kirjekuori. Voimme myös tarvittaessa
muokata näitä valmiita pohjia sekä kuoria toiveidesi mukaan. Lahjakortin normaali
koko on 21 x 10 cm, mutta kortteja voi tehdä myös muilla mitoilla.
Jokaiselle korttimallille on oma kuori. Valmiita kuoria voi täydentää esim. yrityksen
logolla. Lahjansaajien osoitteiden tulostus suoraan kuoriin onnistuu. Vaihtoehtoina
myös blankoja kuoria. Katso hinnat esitteen lopusta.
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Esimerkki joulukuusilahjakortin sisäpuolesta
Kortin saat haluamallasi tervehdyksellä ja oman yrityksesi logolla.
Muutettavat alueet on merkattu katkoviivalla.

Tämä lahjakortti oikeuttaa noutamaan
vapaavalintaisen (maks. 250 cm) joulukuusen
Havusen myyntipisteistä.
Katso Havusen kattava myyntipisteverkosto
osoitteesta www.havunen.fi/myyntipisteet tai
käytä älypuhelimellasi viereistä
QR-koodia, joka avaa oikean sivun
suoraan selaimeen.
Tämä lahjakortti on voimassa vähintään
22.12.2015 asti ja sen jälkeen niin kauan kuin
kuusia riittää.

Arvoisa yhteistyökumppani!
Haluamme muistaa tänä jouluna sinua ja perhettäsi
kotimaisella joulukuusella. Kuusen voit noutaa tällä
lahjakortilla yllä olevan ohjeistuksen mukaisesti.
Hyvää joulua toivottaa

Esimerkki painetusta kuoresta
Muutettavat alueet on merkattu katkoviivalla.

Saajan osoite

LISÄTUOTTEET
Olemme valinneet muutamia
laadukkaita tuotteita kuusilahjakortin
kaveriksi. Valitse valmis paketti tai
yhdistele tuotteista haluamasi upea
lahjakokonaisuus.

Yhdistelmäpaketit
Paketti 1.
•
•
•
•

Joulukuusilahjakortti
Kirjekuori painatuksella
Laudeliina 150 x 50 cm
ja saunasarja
Juhlarasia, pieni

Tarjous

80 €

Paketti 2.
•
•
•
•

Joulukuusilahjakortti
Kirjekuori painatuksella
Kuusi -pyyhe 46 x 70 cm
Narukiulu ja kauha

Tarjous

75 €

Paketti 3.
•
•
•
•

Joulukuusilahjakortti
Kirjekuori painatuksella
2 kpl Taikametsä laudeliinoja
46 x 60 cm
Juhlarasia, pieni

Tarjous

70 €

Kultasuklaan konvehtirasiat
Kultasuklaan suklaa on huolella ja rakkaudella valmistettua, kotimaista käsityötä.
Valmistuksessa käytetään aitoa suklaamassaa, johon ei ole lisätty kasvirasvaa.

Juhlarasia, pieni
101 g, 9 konvehtia

12,50 €

Juhlarasia, keskikokoinen
155 g, 14 konvehtia

18,50 €

Juhlarasia, iso
370 g, 30 konvehtia

32 €

Lapuan Kankurit
Lapuan Kankureilla arvostetaan jäljitettävyyttä, kestävää kehitystä ja aitoja
luonnonmateriaaleja. Suomessa valmistetuissa tuotteissa käytetään ainoastaan
pellavaa, tenceliä, puuvillaa, villaa ja mohairia. Pääosassa ovat myös vastuullinen ja
ekologinen toiminta, jatkuva tuotekehitys ja huippudesignin vaaliminen.

KUUSI -pyyhe
•
•

60% eurooppalainen Masters of Linen
-pellava ja 40% bio-orgaaninen puuvilla
Koko: 46 x 70 cm

12 €

TULITIKKU -laudeliina
•
•

60% eurooppalainen Masters of Linen
-pellava ja 40% bio-orgaaninen puuvilla
Koko: 46 x 60 cm tai 46 x 150 cm

Kaksi pientä 22 €
Yksi iso 27 €

TAIKAMETSÄ -laudeliina
•
•

60% eurooppalainen Masters of Linen
-pellava ja 40% bio-orgaaninen puuvilla
Koko: 46 x 60 cm tai 46 x 150 cm

Kaksi pientä 22 €
Yksi iso 27 €

Emendon saunatuotteet
Emendon sauna- ja wellness-tuotteet lisäävät saunomisen nautintoa ja tuottavat
hyvää oloa. Tuotteissa käytetään mahdollisimman paljon 100% eteerisiä öljyjä.

POLTETTU NARUKIULU JA KAUHA

25 €

LAUDELIINA + SAUNASARJA 4 X 10 ML
•
•

Korkealaatuista pellava/puuvillaa (60/40%)
Koko: 50 x 150 cm

•

Saunasarjassa Eukalyptus, Koivu, Savusauna
ja Terva. Saunatuoksut sisältävät 100%
eteerisiä öljyjä, luonnon tervaa sekä luonnon
koivu-uutetta.

29 €

Paperikassit
•
•
•
•
•
•

Päällystetty paperi
Laminoitu
Vahvistettu yläreuna ja pohjapahvi
Tekstiilikannike
Valkoinen, punainen tai sininen
Koko 320 x 100 x 275 mm
(kysy myös muita kokoja)

1,50 € / kpl

HINNASTO		
JOULUKUUSILAHJAKORTIT

				

Kaikki hinnat ALV 0%

alle 100 kpl
100-299 kpl
Yli 300 kpl

Painettu lahjakortti (minimitilaus 10kpl)

40,00 €
35,00 €
30,00 €
+1,00 € / kortti

KUORET
220 x 110 mm, laadukas valkoinen kuori, ilman painatusta
220 x 110 mm, laadukas valkoinen kuori + painatus yhdelle puolelle

1,00 €
2,00 €

PAPERIKASSIT
320 x 100 x 275 mm, valkoinen		
320 x 100 x 275 mm, punainen 		
320 x 100 x 275 mm, sininen 		

1,50 €
1,50 €
1,50 €

YHDISTELMÄPAKETIT
Paketti 1. Lahjakortti, kuori, laudeliina ja saunasarja, pieni juhlarasia
Paketti 2. Lahjakortti, kuori, Kuusi -pyyhe, narukiulu ja kauha
Paketti 3. Lahjakortti, kuori, 2kpl Taikametsä -laudeliinoja, pieni juhlarasia

85,00 €
80,00 €
75,00 €

KULTASUKLAA
Juhlarasia, pieni, 101 g, 9 konvehtia		
Juhlarasia, keskikokoinen , 155 g, 14 konvehtia
Juhlarasia, iso, 370 g, 30 konvehtia 		

12,50 €
18,50 €
32,00 €

LAPUAN KANKURIT
Kuusi -pyyhe, 46 x 70 cm 		
Tulitikku -laudeliina, 2kpl pieni, 46 x 60 cm
Tulitikku -laudeliina, 1kpl iso, 46 x 150 cm
Taikametsä -laudeliina, 2kpl pieni, 46 x 60 cm
Taikametsä -laudeliina, 1kpl iso, 46 x 150 cm

12,00 €
22,00 €
27,00 €
22,00 €
27,00 €

EMENDON SAUNATUOTTEET
Poltettu narukiulu ja kauha		
Laudeliina 50 x 150 cm + saunasarja 4 x 10 ml

25,00 €
29,00 €

Toimitus- ja paketointipalvelut veloitetaan erikseen toteutuneen mukaan.		

www.havunen.fi

Joulun halutuin yrityslahja

