PRISLISTA

Giltig 20170901 - 20180831

MERiCARD GÅVOKORT ÄR INGEN VANLIG GÅVA.
Det är en gåva från någon som verkligen vill visa sin uppskattning. Den gläntar på dörren till
det goda livet, spännande aktiviteter och stunder av välbefinnande. MERiCARD Gåvokort
passar lika bra som säljpremie, födelsedagspresent, avtackningsgåva, sommarpresent som
julklapp. För att erbjuda dig de bästa produkterna och upplevelserna väljer vi att samarbeta
med endast utvalda varumärken.
MERiCARD 18K & 24 K

MERiCARD finns i två prisklasser som båda erbjuder ett brett
sortiment av attraktiva produkter anpassade efter säsong.
Har du inget gåvokort men vill du kolla på sortimentet?
Gå till http://present.mericard.se/ och skriv in koden DEMO18K eller
DEMO24K för att se respektive sortiment.
PRISKATEGORIER
Gåvokort
18 Karat
24 Karat
24 Karat PLUS

Pris (exkl. moms)
220 kr/st
360 kr/st
360 kr/st

Medgåva
Nej
Ja
Ja

MEDGÅVOR TILL 24K
& 24K PLUS
Powerbank
OJ Kockkniv
OJ Brödkniv
2-pack Per Moberg dricksglas
Kosta Fleecepläd
Gratängform, portions
Ministekpanna
Kosta Brandfilt

Tillkommer distribution av gåva till gåvokortsinlösaren inom Sverige: 75kr/gåvokort
TILLÄGGSTJÄNSTER
Personligt anpassat kort (egen hälsning, logo)
Personligt anpassat kort (egen sida)
Startkostnad personligt anpassat kort
Originalarbete för personligt kort
Egen hälsning (hemsida/video)
Helt egen hemsida (endast i kombination av personligt kort)
Kuvertering, MERiCARD levereras kuverterade i kuvert
Samtliga priser är exklusive moms.

MERiCARD SPECIAL

10 kr/st
20 kr/st
750 kr
650 kr/tim
995 kr
5000 kr
2 kr/st

Kortet för dig med speciella önskemål. Här skräddarsyr vi sortiment, leveransvillkor, design på kortet,
vad du vill. Bara fantasin sätter gränsen. Kontakta oss med beskrivning vad du önskar så kommer vi
tillbaka till dig med offert.

BESTÄLLA KORT

Maila dina önskemål till info@meri.se eller ring något av våra kontor
Östersund 063-55 61 00, Stockholm 08-556 750 21.
Eller besök våra webbplatser mericard.se och meri.se

MERiCARD gåvokort marknadsförs och säljs exklusivt av
MERi Textil & Reklam med kontor i Östersund och Stockholm.

