Sommarpresenten
V I S A U P P S K AT T N I N G

Att ge bort en sommarpresent till kunder och anställda kan uppfattas
som en direkt kostnad, men den är enkelt och effektivt sätt att visa att
man bryr sig. Att visa sin uppskattning genom en sommarpresent motiverar anställda och kan skapa nya kundrelationer. Dessutom är det en
gåva som inte är lika självklar om julklappen, samt att tidsspannet att
dela ut den är större. På det sättet får ni ett större överraskningsmoment.
Vi har satt ihop en enkel guide med saker som kan vara bra att fundera
över och som kanske gör beslutet lite lättare, se nästa sida.

VAD SKA JAG TÄNKA PÅ NÄR JAG VÄLJER SOMMARPRESENT?
En sommarpresent till anställda eller kunder kan vara ett svårt beslut.

Det kan ju vara svårt nog att köpa en födelsedagspresent till nära och
kära, nu ska jag köpa till betydligt fler och kanske känner jag inte alla

på djupet. För att underlätta ditt beslut kring sommarpresenten har vi
satt ihop en kort guide till några saker som kan vara bra att tänka på
innan du gör ditt val.

HUR MÅNGA PERSONER KÖPER DU TILL?
Om du köper till fler än 100 personer bör du tänka på att vara

ute i god tid. Dels får du mer för dina pengar, men du har också
möjligheten att göra er sommarpresent mer personlig med

exempelvis ett vykort med hälsning eller förpackning där ni kan
bestämma design.

VEM ÄR DET DU KÖPER SOMMARPRESENTEN TILL?
Köper du till en kund kan det vara bra att tänka lite bredare och

köpa en produkt som passar alla, exempelvis något till köket eller

en pläd till soffan. Är du osäker kan du alltid välja ett gåvokort, där

mottagaren själv väljer sin sommarpresent. Ska du köpa till företagets
anställda kan det vara uppskattat att vara mer personlig, särskilt om
du har personlig kontakt med samtliga på företaget. Det kan också

vara bra att tänka på vart i landet personen/företaget bor, våren och

sommaren kommer lite olika tider beroende på om man bor i Skåne
eller Lappland.

BUDGET FÖR SOMMARPRESENTEN?
Vad har ni för budget för sommarpresent? Det går att hitta

sommarpresenter från 20 kr och uppåt, tanken är det viktigaste och
glöm inte att paketera varan på ett fint sätt. Det är en stor del av
upplevelsen.

HUR OCH NÄR VILL VI HA SOMMARPRESENTERNA LEVERERADE?

FÖRPACKNING & UPPLEVELSE
Förpackningen nästan halva upplevelsen av en gåva Att varan

levereras förpackad i fina kartonger och att ni eventuellt packar med
ett vykort eller något annat som förhöjer känslan. I princip alla våra

produkter kommer mycket exklusivt förpackade, gör dom inte det har
vi möjlighet att packa dem åt er.

FRÅGA NÅGON MED ERFARENHET OM SOMMARPRESENTER
Vill ni ha konkreta tips på sommarpresenter inom ett visst prissegment
kan ni klicka in under sortiment på vår webbplats. Där kan ni söka i

Oavsett när ni tänkt att dela ut er sommarpresent rekommenderas att ha produkterna på både pris men också andra variabler. Vill ni ha hjälp
den på plats i god tid, gärna med en veckas framförhållning. Vi skickar
med förslag på sommarpresenter eller andra gåvor så kontakta oss
era sommarpresenter med det fraktbolag som ni önskar, alternativt att
vi väljer det som är mest kostnadseffektivt till er leveransadress.

eller vänd dig till er återförsäljare av gåvor och produktmedia.

Tillsammans med återförsäljaren tar vi fram förslag som passar just er.

