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God Jul med Rädda Barnen

50 Kronor per Gåvokort till Rädda Barnens Katastroffond

Företagsjulgåvan är en djup rotad tradition i många av 
Sveriges företag. Julgåvan förstärker och bekräftar 
relationen mellan företaget och dess affärspartners 
(anställda, kunder etc).  

I dessa tider när miljontals människor och då inte minst barn 
är på flykt undan krig och katastrofer runt om i världen, så 
finns det behov av att ge och hjälpa till. Företag som vill hjälpa 
ställs i vissa fall av budgetskäl eller dylikt inför frågan att 
bryta tradtionen med julgåvan till förmån för välgörenhet.  

Genom God Jul med Rädda Barnen kan du göra båda 
sakerna genom att 50 kr per gåvokort går till Rädda 

Barnens Katastroffond, samtidigt som mottagaren i 
vanlig ordning kan välja sin favoritgåva. Som val finns 
också alternativ att skänka kläder till barn på flykt om 
mottagaren av gåvokortet så vill. 

God Jul med Rädda barnen omfattar ett sortiment med 
produkter med ett värde kring 360 kr exklusive moms. Här 
hittar du riktiga godbitar från många olika varumärken 
inom flera olika produktkategorier.

Alltid minst 100 produkter att välja mellan!

Logga in på rb.dingava.se och knappa in kod TEST360 
så kan du se hela det aktuella sortimentet.

BADRUM & KÖK • FRITID BÄDD & INREDNING • SMYCKEN • MEDIA & ELEKTRONIK 
SPORT & FRISKVÅRD • VÄLGÖRENHET

50 KR  
går till Rädda  

Barnen
Foto: Ahmad Baroudi/Save the Children 



Vad är God Jul med Rädda Barnen
50 Kr per gåvokort till Rädda Barnen
För varje gåvokort går 50 kr till Rädda Barnens Kata-
stroffond. Gåvokortet innehåller över 100 produkter 
från internationella varumärken. Det finns också väl-
görehetsval, där barnkläder går till Human Bridges 
arbete med flyktingströmmen alternativt kan man välja 
att hjälpa hemlösa genom Statsmissionen. Vår skickliga 
kundtjänst borgar för trygg och säker leverans och finns 
också tillhands för att hjälpa alla kortmottagare med 
eventuella frågor och problem.

Pris
Jul med Rädda Barnen kostar 360 kr + mottagarfrakt (75kr/
kort). Produkterna  har ett värde kring 360kr ex moms.

Personligt anpassat kort
När du köper 50 st kort eller fler kan vi hjälpa dig att göra 
ditt kort mer personligt med hjälp av bilder, hälsningar 
och/eller logotyper. Vi behöver dina bilder i jpg-format och 
 logotyper i vektoriserat eps-format. Pris för personligt 
kort i 4-färg är 16 kr/kort.

Egen hälsning på hemsida 
Vid köp av 50 st kort eller fler kan vi erbjuda en anpassad 
webbsida med personlig hälsningsfras, bilder och/eller 
logotyp. Vi behöver dina bilder i jpg-format och logoty-
per i vektoriserat eps-format. Pris för egen hälsning på 
hemsida är 995 kr.

Helt egen hemsida 
Vi hjälper er gärna med att designa en helt egen hemsida 
i företagets grafiska profil. En egen hemsida kräver att 
man också har ett personligt anpassat kort. Pris för egen 
hemsida är 5 000 kr.

Leverans och support
Den valda gåvan levereras inom 7 arbetsdagar efter 
mottagen beställning. Beställaren mottar ett e-post-
meddelande med försändelsens kollinummer så snart 
gåvan lämnat vårt lager. Vår kundtjänst hjälper gärna 
till med eventuella frågor och nås på: giftcard@dochj.se 
eller 031-712 89 70.
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Alltid minst  

100  
produkter



Ett gåvokort i samarbete mellan  
svenska företag och Rädda Barnen

 
Tel 0723-686677

order@brandwoman.se
www.brandwoman.se

Gilla oss facebook.com/brandwoman


