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Bij Kerstmis en de winter horen geschenken. Natuurlijk moet 
er tijdens de kerstdagen iets moois te vinden zijn onder de 
kerstboom. Of waarom niet de eerste advent opfleuren met 
een cadeau als het niet verwacht wordt? Misschien het jaar 
afsluiten en het nieuwe ingaan met een warm gebaar?
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Ledereen krijgt wat hij of zij wil

Maar dan zit je toch weer met de volgende vraag. Krijgt 
iedereen hetzelfde? – moeilijk om een juiste keuze te maken 
en het is onpersoonlijk. Of ga je iets persoonlijks zoeken 
voor iedereen? Dat is een goede gedachte als je weet wat 
iedereen wilt hebben en je veel tijd hebt. Helaas weet ik uit 
eigen ervaring dat tijd een schaars goed is voor de kerst. 
Dan is een cadeaubon perfect.

Met een cadeaubon geef je iets moois waarbij de 
ontvanger zelf mag kiezen. De één kiest misschien voor het 
exclusieve keukenmes, terwijl de ander voor geurkaarsen 
kiest die de donkere winteravonden verlichten. Daarom zijn 
cadeaubonnen geschikt voor iedereen. Ze zijn makkelijk 
om weg te geven, je kiest nooit verkeerd en het wordt een 
duurzaam cadeau – wat je zelf mag kiezen, gebruik je.

Een cadeau wordt altijd gewaardeerd. Terwijl anderen 
praten over ROI (Return on Investment), vinden wij 
dat ROG (Return on Gifts) zowel een veiligere als meer 
gewaardeerde investering is.

Kerst bij 
Vinga met tal 
van opties



Kies voor een 
betrouwbare 
cadeaubon

De cadeaubon van Vinga heeft veel voordelen. Wij hebben een 
breed assortiment van verschillende merken met tal van keuzes. 
Dit zorgt ervoor dat de ontvanger altijd iets naar zijn smaak zal 
vinden. We bieden twee varianten – Cadeaubon Flexible en Ca-
deaubon Selection. 



 

Sterke merken 
creëren mooie 
herinneringen
Naast de eigen merken van Vinga werken we samen met vele andere, solide merken – die 
zeer gewaardeerd worden door zowel de gever als de ontvanger. Als leider op het gebied van 
geschenken en cadeaubonnen houden we ons assortiment altijd up-to-date en voegen nieuwe 
merken toe. Als je de visie hebt om mooie herinneringen te creëren door het aanbieden van 
Scandinavisch design voor thuis en vrije tijd, kun je nooit stoppen met ontwikkelen. Hieronder 
kun je enkele merken uit ons assortiment zien.



 

Persoonlijk
&

SMS
We kunnen de cadeaukaart 
rechtstreeks naar de ontvanger 
sturen. Het enige wat we nodig 
hebben is een lijst met namen en 
mobiele nummers.

Tegenwoordig ontvangt u vooral 
rekeningen en andere formele 
brieven in uw brievenbus, dus met 
een persoonlijke cadeaukaart valt u 
zeker op!

Eenvoudig 

Bij ons heb je de mogelijkheid om zelf een sms, 
e-mail of pdf te ontwerpen, zodat je cadeaubon 
een persoonlijke uitstraling krijgt. Maar uiteraard 
kun je ook één van onze afbeeldingen of teksten 
kiezen. Als je haast hebt, kan het fijn zijn dat alles 
kant-en-klaar is.

E-mail
Wanneer u niet van alle ontvangers 
een mobielnummer hebt of gewoon 
liever via e-mail communiceert, 
kunnen we tevens de cadeaukaart 
via e-mail naar de ontvanger sturen.

Van uw cadeaukaart



Nobel

Een nauwkeurig 
geselecteerd en 
enigszins kleiner 
assortiment

Waardering tonen hoeft niet veel te kosten – 
het is juist het gebaar waar het om gaat. En 
een mooi gebaar loont altijd. Een geschenk 
laat zien dat je de mensen om je heen ziet 
en om hen geeft. Nobel biedt een zorgvuldig 
geselecteerd en enigszins kleiner assortiment 
in verhouding tot onze andere Cadeaubonnen 
Selection.

Laat zien dat je er om geeft

PRIS € 19,90,-
Vracht € 9,90 / KAART (De verzending is klimaatgecompenseerd)

CADEAUKAART SELECTION - Nobel

• Electronica

• Beauty & Gezondheid

• Textiel & Interieur

• Keuken & Servies

• Tassen & Reizen

• Sieraden & Accessoires

• Sport & Vrije tijd

• Ervaringen & Vermaak

• Extra duurzame keuze

Een selectie van categorieën om uit te kiezen

Scan de code om het totale 
huidige assortiment te zien.

www.getmygift.com



Classic
Een klassieke keuze, de ont-
vanger wordt gegarandeerd 
blij met de breedte van het 
assortiment

Als we de selectie van onze cadeaubonnen 
samenstellen, proberen we zo goed mogelijk 
voor elk wat wils aan te bieden – vandaar ons 
brede scala aan categorieën. In Cadeaubonnen 
Selection Classic vindt de ontvanger alles van 
draadloze luidsprekers tot proeflessen yoga.

Altijd voor elk wat wils

PRIS € 29,90,-
Vracht € 9,90 / KAART (De verzending is klimaatgecompenseerd)

CADEAUKAART SELECTION - Classic

Een selectie van categorieën om uit te kiezen

Scan de code om het totale 
huidige assortiment te zien.

• Electronica

• Beauty & Gezondheid

• Textiel & Interieur

• Keuken & Servies

• Tassen & Reizen

• Sieraden & Accessoires

• Sport & Vrije tijd

• Ervaringen & Vermaak

• Extra duurzame keuze
www.getmygift.com
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Bekende merken 
bieden de ontvang-
er veel om uit te 
kiezen

Royal is een van onze meest verkochte cadeau-
bonnen. De ontvanger krijgt een grote selectie 
geschenken om uit te kiezen van bekende 
Zweedse merken zoals Snö, Electrolux en Grinda 
Stockholm. Een populaire keuze is de gietijzeren 
koekenpan – een cadeau voor het leven.

PRIS € 45,90,-
Vracht € 9,90 / KAART (De verzending is klimaatgecompenseerd)

• Electronica

• Beauty & Gezondheid

• Textiel & Interieur

• Keuken & Servies

• Tassen & Reizen

• Sieraden & Accessoires

• Sport & Vrije tijd

• Ervaringen & Vermaak

• Extra duurzame keuze

Een selectie van categorieën om uit te kiezen

Scan de code om het totale 
huidige assortiment te zien.

www.getmygift.com

CADEAUKAART SELECTION - Royal

Brede selectie van verschillende 
merken



Extra-
vagant

Sieraden van Grinda Stockholm 
of misschien een zaag van Black 
& Decker

Extravagance is zoals de naam doet ver-
moeden; een exclusieve en genereuze keuze.  
Net zoals bij al onze cadeaubonnen kan de 
ontvanger heel wat moois vinden van bekende 
merken, zoals Stelton, SACKit, Kay Bojesen, 
Bergs Potter, Fladen Fishing en Black & Decker.

Veel bekende merken om uit te kie-
zen

PRIS € 63,90,-
Vracht € 9,90 / KAART (De verzending is klimaatgecompenseerd)

CADEAUKAART SELECTION - Extravagant

• Electronica

• Beauty & Gezondheid

• Textiel & Interieur

• Keuken & Servies

• Tassen & Reizen

• Sieraden & Accessoires

• Sport & Vrije tijd

• Ervaringen & Vermaak

• Extra duurzame keuze

Een selectie van categorieën om uit te kiezen

Scan de code om het totale 
huidige assortiment te zien.

www.getmygift.com



Imperial
Dit is een heel bij-
zonder geschenk, 
een mooie herin-
nering voor iede-
reen

De meest buitengewone cadeaubon van 
Vinga. Een zeer exclusieve keuze en een 
genereus cadeau voor diegenen die het 
meest voor je betekenen. Maar je maakt het 
de ontvanger niet makkelijk – met een zorg-
vuldig uitgekozen assortiment van de meest 
gekozen geschenken, is de keuze moeilijk. 
Maar leuk.

Onze meest exclusieve cadeau-
bon voor speciale gelegenheden

PRIS € 99,90,-
Vracht € 9,90 / KAART (De verzending is klimaatgecompenseerd)

CADEAUKAART SELECTION - Imperial

• Electronica

• Beauty & Gezondheid

• Textiel & Interieur

• Keuken & Servies

• Tassen & Reizen

• Sieraden & Accessoires

• Sport & Vrije tijd

• Ervaringen & Vermaak

• Extra duurzame keuze

Een selectie van categorieën om uit te kiezen

Scan de code om het totale 
huidige assortiment te zien.

www.getmygift.com



 

Herinneringen 
voor het leven

Nauw samenwerkingsverband met onze 
leveranciers

Ons doel is om zoveel mogelijk gerecycled 
materiaal te gebruiken in de producten die we 
maken en tegelijkertijd het materiaal en chemische 
gehalte te kunnen controleren. Daarom zijn onze 
leveranciers erg belangrijk voor ons en hebben 
we een nauw samenwerkingsverband om 
duurzaamheid te realiseren. Zo bezochten we eens 
negen van onze grootste leveranciers in China 
om te praten over duurzaamheid. De regel was 
simpel: het was niet toegestaan om over prijzen 
te praten. We moesten soms op onze tong bijten, 
maar we hebben veel nieuwe inzichten gekregen.

Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd, dat dient als een 
voor de hand liggende basis voor ons kwaliteits- 
en milieubeleid. Om ons steentje bij te dragen 
werken wij met een circulair businessmodel, wat 
we zien als een voorwaarde voor het functioneren 
van de volgende generatie.

Het cadeau dat we aan de volgende generatie moeten geven is 
een duurzame wereld. Dat is een ambitie zonder eindstation, maar 
wel met mijlpalen. Op onze website kun je meer lezen over onze 
mijlpalen, maar hier vertellen we je er ook graag iets over.

Verantwoordelijkheid voor mens en mi-
lieu

Product met de minste milieubelasting

Vinga heeft vandaag de dag een 
klimaatvoetafdruk door de hele waardeketen. 
We dragen een grote verantwoordelijkheid deze 
te verminderen. Het is onze verantwoordelijk om 
voortdurend te werken aan het ontwikkelen van 
onze processen, onze partnerships en zeker onze 
producten om bij te dragen aan het verminderen 
van de uitstoot. Net zoals wij een grote 
verantwoordelijkheid hebben voor alle mensen in 
onze waardeketen – iedereen die voor Vinga werkt 
moet zich goed voelen in veilige werkomgeving – 
waar die ook is.

Wil je meer lezen over hoe we meer duurzaamheid 
nastreven, zowel in het groot als in het klein, ga 
dan naar vinga.com

Onze basisfilosofie is dat we altijd een antwoord 
moeten hebben op de vraag: Waarom verdient 
dit product het om een herinnering te creëren? Als 
importeur hebben we de verantwoordelijkheid 
om alleen producten aan te bieden, die volgens 
ons niet onnodig de hulpbronnen van de aarde 
belasten. Dit is een van onze grootste uitdagingen, 
aangezien het product met de kleinste impact 
op het milieu niet eerder geproduceerd is. Wij 
nemen verantwoordelijkheid door met zorgvuldig 
geselecteerde productcertificeringen te werken 
om voor zover mogelijk de oorsprong en inhoud 
van een product vast te stellen. Voorbeelden van 
certificeringen zijn OEKO-TEX STANDARD 100 en 
GOTS voor textiel en FSC-certificering voor hout 
en papier.



AMFORI-BSCI 

Vinga is lid van Amfori (voormalig BSCI), 
een Europees samenwerkingsverband voor 
bedrijven die de werkomstandigheden in de 
wereldwijde leveranciersketen wil verbeteren. 
Amfori verenigt meer dan 1300 bedrijven rond 
een gemeenschappelijke gedragscode en hier 
krijgen we ondersteuning bij onze inspanningen 
voor een ethische leveranciersketen. De basis 
van het systeem is de gemeenschappelijke 
gedragscode, waarvan alle leden hebben 
toegezegd die te implementeren in hun 
leveranciersketen. De gedragscode is gebaseerd 
op de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens (VN), het Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind en de verdragen van International 
Labour Organisations (ILO). Samen met onze 
leveranciers helpen we hen met het ontwikkelen 
van een duurzamere werkomgeving.

KWALITEITSSYSTEEM 

Het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 
helpt ons om efficiënt en gestructureerd te 
werken aan een betere kwaliteit. Met behulp van 
het systeem hebben we richtlijnen opgesteld, 
zodat we actief werken aan voortdurende ver-
beteringen en de kwaliteit van onze diensten en 
producten kunnen waarborgen. 

MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM 

Wij zijn ISO 14001 gecertificeerd, zodat we 
continu onze impact op het milieu kunnen iden-
tificeren en kunnen verminderen. Het systeem 
biedt ondersteuning bij bijvoorbeeld het vermin-
deren van gebruik van energie en grondstoffen, 
de hoeveelheid afval en andere uitstoot. De 
milieudoelen in het systeem zijn vandaag de dag 
verbonden aan de uitstoot van kooldioxide.

UITSTOOT BEREKENEN EN MILIEUCOM-
PENSATIE

We hebben ervoor gekozen om het milieu te 
compenseren door onze CO2-voetafdruk te 
berekenen voor inkomende- en uitgaande vracht, 
vluchten, autoreizen en energieverbruik. Dit doen 
we sinds 2018 en we zien recentelijk een daling 
van de uitstoot. Dat komt grotendeels doordat we 
ons richten op het verminderen van vliegreizen 
en luchttransport van goederen. De genomen 
maatregelen om uitstoot te verminderen kun je 
vinden in onze Policy.

VERENIGING VOOR 
NATUURBESCHERMING

Wij denken dat kennis en interesse voor 
milieukwesties doorslaggevend zijn om onze 
impact op het milieu te minimaliseren. Daarom 
steunen wij als Zweeds bedrijf The Swedish Society 
for Nature Conservation. Wij steunen op deze 
manier projecten gerelateerd aan klimaat en milieu. 
The Swedish Society for Nature Conservation is de 
grootste en meest invloedrijke milieuorganisatie 
van Zweden. Als lid zorgen wij er mede voor dat ze 
hun uiterste best kunnen doen om milieukwesties 
hoog op de agenda in Zweden en de EU te krijgen. 
Informatie die we hier krijgen helpt ons bij het 
nemen van beslissingen over wat we gaan doen, 
hoe we het kunnen uitvoeren en hoe we zoveel 
mogelijk goed kunnen doen.

ZONNEPANELEN

Het kantoor en de opslagplaats van Vinga in het 
Zweedse Borås, heeft sinds 2019 zonnepanelen op 
het dak. Deze zonnepanelen zorgen grotendeels 
voor het dagelijkse energieverbruik van het hele 
bedrijf. Ook veel van onze cadeaubonnen worden 
in dit gebouw gedrukt - simpelweg met zonne-en-
ergie.

Producten die 
misschien net 
iets meer ver-
schil maken
Hieronder zijn de meest voorkomende certificeringen die Vinga 
gebruikt om een bepaalde kwaliteit en productie te waarborgen.

Svanen (Scandinavisch milieu-label)

Het product heeft een verminderde 
impact op het milieu tijdens de hele 
levenscyclus. Producten met het 
milieulabel van Svanen zijn gemaakt van 
vezels die ofwel ecologisch, gerecycled 
of gebaseerd zijn op hernieuwbare 
grondstoffen. De VN-verdragen 
betreffende arbeidsrecht (ILO) moeten 
bij de productie worden nageleefd.

GOTS

Productienorm voor textiel gemaakt 
van gecertificeerde, ecologisch 
geproduceerde grondstoffen. GOTS 
bevat zowel strikte milieucriteria als 
sociale criteria in de hele productieketen 
van textiel. 

BCI

BCI is een non-profitorganisatie die 
ernaar streeft om de wereldwijde 
katoenproductie beter te maken 
voor zowel het milieu als voor de 
mensen die de katoen produceren. Het 
initiatief is gericht op een wereldwijde 
transformatie van conventioneel 
geteeld katoen, wat een positieve 
invloed op ons milieu zal hebben.

OEKO-TEX STANDARD 100 

De STANDARD 100 by 
OEKO-TEX®-certificering houdt in 
dat het product aan hoge humane 
ecologische eisen voldoet, d.w.z. dat 
het geen chemicaliën bevat in con-
centraties die schadelijk zijn voor de 
gezondheid.




