VINGA GAVEKORT
AUTUMN WINTER 2022

Jul og vinter er en tid for gaver. Selvsagt skal det være noe
fint under juletreet den 24. desember. Eller hvorfor ikke
markere første søndag i advent med en gave som ikke er
forventet? Kanskje avrunde året og innlede det nye med en
gest preget av varme og omtanke?

Velkommen
til en valgfri
jul med Vinga

Men så er det jo dette med å velge ut gaven. Skal alle
få det samme? Det er i tilfelle både vanskelig å velge og
temmelig upersonlig. Eller skal du finne noe personlig til
hver enkelt? En god tanke dersom du har en følelse av hva
alle ønsker seg, og ikke minst tid til å kjøpe alle gavene.
Dessverre vet jeg av erfaring at tid er mangelvare før
julehøytiden. Da er det jo fint at vi har gavekort.

Alle får det de vil ha
Med et gavekort gir du en flott gave, samtidig som
mottakeren selve får velge. Én velger kanskje den
eksklusive kjøkkenkniven vedkommende alltid har hatt
lyst på, mens en annen finner flotte duftlys som lyser opp
i vintermørket. Derfor passer våre gavekort til alle. De er
enkle å gi bort, du risikerer ikke å velge noe feil og framfor
alt blir det en bærekraftig gave – det man velger selv har
større sjanse til å være en nyttig ting som blir brukt.
Dessuten er en gave alltid noe som settes pris på. Så
når andre snakker om ROI (Return on Investment), synes
vi at ROG (Return on Gifts) er en både tryggere og mer
prisverdig investering.
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Sats på et
sikkert kort
Det finnes mange fordeler med å velge Vingas gavekort. Vi har et svært stort
utvalg fra flere ulike merker, og med mange forskjellige valgmuligheter. Derfor
finner mottakeren alltid noe som vedkommende kan like. Vi tilbyr to varianter
– Gavekort Flexible og Gavekort Selection. Uansett hvilken variant du velger,
gir du bort massevis av muligheter.

Kjente merker
skaper vakre
minner
I tillegg til Vingas egne merker, samarbeider vi med mange andre svært kjente produktmerker
som er høyt ansett av både givere og mottakere. Som ledende på gaver og gavekort ser vi hele
tiden over sortimentet vårt, og legger til nye produsenter og produkter. Hvis man har som visjon
å skape minner gjennom å tilby skandinavisk design til hjem og fritid, har man aldri tid til å ligge
på latsiden. Nedenfor kan man se noen av merkene i vårt sortiment.

Hvilket velger du?

Selection

Summen er ikke synlig, og valg av gave
gjøres fra et forhåndsbestemt sortiment

Det kan finnes flere grunner til at man som giver ikke vil
vise gavens økonomiske verdi til mottakeren. Derfor tilbyr vi
eksklusive gavekort med ulike, men faste pålydende beløp – 160
kr, 240 kr, 400 kr, 600 kr og 800 kr. Mottakeren velger en gave
fra et nøye utvalgt sortiment som er koblet til det aktuelle kortet.
• Som giver velger du et kort med et bestemt pålydende beløp
• Kortene er Nobel, Classic, Regal, Extravagans og Imperial
• Gavens verdi er ikke synlig for mottakeren noe sted
• Mottakeren velger en gave fra et nøye forhåndsdefinert sortiment
• Det er ikke mulig å slå sammen flere gavekort eller legge til beløp for å

Flexible By
Vinga Home
Mottakeren velger fritt fra hele sortimentet vårt

Med Flexible by Vinga Home velger mottakeren fritt fra
hele det store sortimentet vårt, der alle kan finne den
gaven de ønsker seg. Mottakeren kan også spare penger
og kjøpe produkter flere ganger, eller legge til en valgfri
sum for å kunne kjøpe noe som koster mer enn gavekortet.
• Som giver bestemmer du fritt verdi på gaven (fra 160 kr)
• Ett eller flere valg kan gjøres fra hele sortimentet (ca. 1500 produkter)
• Mottakeren kan legge til penger for å kjøpe noe som koster mer
• Hvis mottakeren har flere gavekort, kan disse slås sammen
• Mottakeren kan benytte seg av eventuelle tilbud i sortimentet
• Hele beløpet trenger ikke brukes opp på bare ett kjøp

velge andre gaver enn de som presenteres i det utvalgte sortimentet

Enkelt &
Personlig
Med oss har du alle muligheter til å lage en egen
sms, e-post eller pdf for å gi gavekortet ditt et
personlig uttrykk. Men selvsagt kan du også
velge noen av bildene eller hilsenene våre som
vedlegg. Hvis det haster, kan det jo være fint at
alt finnes klappet og klart fra oss.

SMS
Vi kan sende gavekortet direkte til
mottakeren. Det eneste vi behøver
er en Excel-liste med navn og
mobilnummer.

E-post
Dersom du ikke har mobilnummeret
til alle, eller bare foretrekker å
kommunisere via e-post, kan vi sende
personlige e-poster til mottakerne.

I postkassen
Dersom du ønsker å være litt
tradisjonell og virkelig ønsker å gjøre
et inntrykk, kan du sende gavekortet
som et brev.

w

Flexible

by Vinga Home
Velg én eller flere gaver
fra hele sortimentet – stor
valgfrihet med Flexible

Gavekort Flexible By Vinga Home

Fritt valg fra hele det store sortimentet
vårt
Det finnes naturligvis store fordeler for mottakeren med gavekortet Flexible, fordi mottakeren
da disponerer totalsummen helt fritt på Vinga
Home. Mottakeren velger fra hele sortimentet
vårt, kan spare penger, kjøpe produkter ved flere
anledninger eller legge til valgfri sum for å kunne
kjøpe noe som koster mer.

PRIS FRA 160 NOK

Ex. moms

FRAKT 99 NOK/KORT (Frakten er klimakompensert )

Et stort utvalg av kategorier å velge blant
•

Elektronikk

•

Smykker & Accessoirer

•

Skjønnhet & Helse

•

Sport & Fritid

•

Tekstiler & Innredning

•

Opplevelser & Underholdning

•

Kjøkken & Servering

•

Ekstra bærekraftige valg

•

Vesker & Reise

Skann QR-koden med mobilen din, og skriv
inn koden ”TEST-SE” for å se hele det aktuelle
sortimentet.
www.vingahome.com

Et nøye utvalgt og
noe mer komprimert sortiment

Nobel
Gavekort Selection - Nobel

Viser at du bryr deg
Det å vise at man bryr seg trenger ikke være
så dyrt – det er jo omtanken som faktisk betyr
noe. Og omtanke gir alltid noe tilbake. En gave
viser at du bryr deg og ser menneskene rundt
deg. Nobel tilbyr et nøye utvalgt og noe mer
komprimert sortiment sammenlignet med våre
andre Gavekort Selection.

PRIS FRA 160 NOK

Ex. moms

FRAKT 99 NOK/KORT (Frakten er klimakompensert )

Et stort utvalg av kategorier å velge blant

Skann QR-koden med mobilen din, og skriv inn koden
”TEST-SE” for å se hele det
aktuelle sortimentet.
www.getmygift.com

•

Elektronikk

•

Smykker & Accessoirer

•

Skjønnhet & Helse

•

Sport & Fritid

•

Tekstiler & Innredning

•

Opplevelser & Underholdning

•

Kjøkken & Servering

•

Ekstra bærekraftige valg

•

Vesker & Reise

Classic
Et klassisk valg – mottakeren blir garantert fornøyd
med bredden på sortimentet

Gavekort Selection - Classic

Alltid noe for alle
Når vi velger ut produkter til gavekortene våre,
forsøker vi så langt det lar seg gjøre å tilby noe
for alle – derfor vår store bredde i kategoriene.
I Gavekort Selection Classic finner mottakeren
alt fra trådløse høyttalere til prøvetimer på
yoga.

PRIS FRA 240 NOK

Ex. moms

FRAKT 99 NOK/KORT (Frakten er klimakompensert )

Et stort utvalg av kategorier å velge blant
•

Elektronikk

•

Smykker & Accessoirer

•

Skjønnhet & Helse

•

Sport & Fritid

•

Tekstiler & Innredning

•

Opplevelser & Underholdning

•

Kjøkken & Servering

•

Ekstra bærekraftige valg

•

Vesker & Reise

Skann QR-koden med mobilen din, og skriv inn koden
”TEST-SE” for å se hele det
aktuelle sortimentet.
www.getmygift.com

Regal

Velkjente merker
gir mottakeren mye
å velge mellom

Gavekort Selection - Regal

Bredt utvalg av ulike produktmerker
Regal er et av våre mest solgte gavekort. Mottakeren får et stort utvalg av gavekort å velge
mellom fra kjente merker som Snö, Elektrolux
og Grinda Stockholm. Et populært produkt er
stekepannen i støpejern – en gave som varer
hele livet.

PRIS FRA 400 NOK

Ex. moms

FRAKT 99 NOK/KORT (Frakten er klimakompensert )

Et stort utvalg av kategorier å velge blant

Skann QR-koden med mobilen din, og skriv inn koden
”TEST-SE” for å se hele det
aktuelle sortimentet.
www.getmygift.com

•

Elektronikk

•

Smykker & Accessoirer

•

Skjønnhet & Helse

•

Sport & Fritid

•

Tekstiler & Innredning

•

Opplevelser & Underholdning

•

Kjøkken & Servering

•

Ekstra bærekraftige valg

•

Vesker & Reise

Extravagans
Smykker fra Grinda Stockholm,
eller kanskje en stiikksag fra
Black & Decker
Gavekort Selection - Extravagans

Mange velkjente merker å velge
blant
Extravagans er akkurat det navnet antyder – et
eksklusivt og sjenerøst valg. På samme måten
som for alle våre gavekort, kan mottakeren
finne mye fint fra velkjente merker som Stelton,
SACKit, Kay Bojesen, Bergs Potter, Fladen Fishing og Black and Decker.

PRIS FRA 600 NOK

Ex. moms

FRAKT 99 NOK/KORT (Frakten er klimakompensert )

Et stort utvalg av kategorier å velge blant
•

Elektronikk

•

Smykker & Accessoirer

•

Skjønnhet & Helse

•

Sport & Fritid

•

Tekstiler & Innredning

•

Opplevelser & Underholdning

•

Kjøkken & Servering

•

Ekstra bærekraftige valg

•

Vesker & Reise

Skann QR-koden med mobilen din, og skriv inn koden
”TEST-SE” for å se hele det
aktuelle sortimentet.
www.getmygift.com

Imperial
Dette er en helt
spesiell gave, et
varmt minne for
alle

Gavekort Selection - Imperial

Vårt mest eksklusive kort for spesielle anledninger
Vingas mest påkostede gavekort. Et svært
eksklusivt valg, og en generøs gave til dem
som er viktige i livet ditt og betyr mye for
deg. Men du gjør det samtidig vanskelig for
mottakeren – når man kan velge fra et nøye
utvalgt sortiment av de mest utsøkte gavene er valget gjerne vanskelig. Men uansett
gøy.

PRIS FRA 800 NOK

Ex. moms

FRAKT 99 NOK/KORT (Frakten er klimakompensert )

Et stort utvalg av kategorier å velge blant

Skann QR-koden med mobilen din, og skriv inn koden
”TEST-SE” for å se hele det
aktuelle sortimentet.
www.getmygift.com

•

Elektronikk

•

Smykker & Accessoirer

•

Skjønnhet & Helse

•

Sport & Fritid

•

Tekstiler & Innredning

•

Opplevelser & Underholdning

•

Kjøkken & Servering

•

Ekstra bærekraftige valg

•

Vesker & Reise

Minner som
varer hele livet
En bærekraftig verden er den beste gaven vi kan gi til neste
generasjon. Det er en ambisjon som ikke har noen sluttdestinasjon,
men den har flere milepæler underveis. Våre milepæler får du mer
dybdekunnskap om på hjemmesiden vår, men vi forteller gjerne litt
om dem her også.

Som et selvsagt grunnlag for kvalitetsarbeidet
vårt ligger en ISO 9001-sertifisering, en
kvalitetspolicy og en miljøpolicy. Vi ser også at
en sirkulær forretningsmodell og økonomi er en
forutsetning for at neste generasjon også skal
kunne leve og arbeide, så derfor jobber vi daglig
med dette og tar vår del av ansvaret.

Tett samarbeid med leverandørene
Målet vårt er å bruke så mye gjenvunnet materiale
som mulig i de produktene vi fører, og samtidig
kunne kontrollere materialene og innholdet
av kjemikalier. Derfor er leverandørene våre
svært viktige for oss, og vi har hele tiden et tett
samarbeid rundt spørsmålene om bærekraft.
Ved en anledning besøkte vi for eksempel ni av
de største leverandørene våre i Kina, bare for å
diskutere bærekraft med dem. Regelen for disse
møtene var enkel: det var ikke tillatt å diskutere
priser. Vi måtte bite oss i tungen enkelte ganger,
men det vi lærte oss underveis skapte mange nye
innsikter.

Produkter med minst miljøpåvirkning
Grunnfilosofien for oss er at vi alltid skal ha
et svar på spørsmålet: Hvorfor fortjener dette
produktet å skape et minne? Vi har et ansvar
som importør for å kun tilby produkter som, etter
våre standarder, ikke utnytter jordens ressurser
på en uansvarlig måte. Det er en av våre største
utfordringer, siden produktet som har aller minst
miljøpåvirkning er det produktet som aldri blir
produsert. For å ta ansvar arbeider vi med noen
utvalgte produktsertifiseringer for bedre å kunne
verifisere et produkts opphav og innhold så langt
det lar seg gjøre. Eksempler på slike sertifiseringer
er Øko-Tex Standard 100 og GOTS for tekstiler, og
FSC-sertifisering for tre og papir.

Ansvar for mennesker og miljø
Vinga har i dag et klimaavtrykk gjennom hele
verdikjeden, et avtrykk som vi har et stort ansvar
for å gjøre så lite som mulig. Vårt ansvar er å
arbeide kontinuerlig med å utvikle våre prosesser,
våre samarbeidsprosjekter og ikke minst våre
produkter for på denne måten å kunne bidra
til mindre utslipp og forurensning. På samme
måte har vi et stort ansvar for alle menneskene i
verdikjeden vår. De som samarbeider med Vinga
skal trives i et trygt arbeidsmiljø – uansett hvor de
befinner seg.
Hvis du vil lese mer om alt vi gjør for miljøet, både
i den store sammenhengen og lokalt, finner du alt
om vårt arbeid for bærekraft og miljø på vinga.
com

AMFORI-BSCI
Vinga er medlem i Amfori (tidligere BSCI), et
europeisk bedriftssamarbeid for selskaper som
ønsker å forbedre arbeidsvilkårene i den globale
leverandørkjeden. Amfori samler over 1300
bedrifter rundt en felles kode for hvordan man
skal oppføre seg i forretningssammenheng,
og her får vi støtte i vårt arbeid for en etisk
forsvarlig leverandørkjede. Grunnlaget for
dette systemet er den felles koden for oppførsel
som samtlige medlemmer har tatt på seg
å implementere i sin egen leverandørkjede.
Oppførselskoden baseres på FNs deklarasjon
for menneskerettigheter, barnekonvensjonen
og kjerneverdiene til International Labour
Organisation (ILO). Sammen med våre
leverandører hjelper vi dem med å utvikle en mer
bærekraftig arbeidsplass.

KVALITETSSYSTEM
Kvalitetsstyringssystemet ISO 9001 hjelper
oss med å drive et effektivt og strukturert
kvalitetsarbeid. Ved hjelp av dette systemet
lager vi retningslinjer for arbeidet vårt, slik at vi
aktivt arbeider med fortløpende forbedringer
og dermed sikrer kvaliteten på våre tjenester og
produkter. .

MILJØLEDELSESSYSTEM
For å kunne identifisere og kontinuerlig minske
vår miljøpåvirkning, er vi sertifisert etter
miljøstandarden ISO-14001. Standarden gir
støtte og veiledning i å for eksempel minske
bruken av energi og råvarer samt redusere
mengden avfall og andre utslipp fra driften. De
fleste miljømålene i systemet er i dag knyttet til
utslipp av karbondioksid.

UTSLIPPSBEREGNING OG MILJØKOMPENSERING
Vi har valgt å klimakompensere for innkommende
og utgående frakt, flyreiser, bilreiser og
energiforbruk via ulike prosjekter der vi beregner
CO2-avtrykket vårt. Vi har gjort dette siden
2018, og har den senere tiden sett en minsking
av utslippene. Dette skyldes først og fremst at vi
aktivt har jobbet for færre flyreiser for ansatte og
mindre flytransport av varer. Tiltakene som gjøres
for å minske utslippene kan gjenfinnes i Policyen
vår.

NATURVERNFORENINGEN
Vi tror at kunnskap og interesse for miljøspørsmål
er avgjørende for å kunne minimere
miljøpåvirkningen, og derfor er vi støttemedlem i
den svenske naturvernforeningen. På denne måten
hjelper vi til med å støtte ulike prosjekter innenfor
klima- og miljørelaterte spørsmål. Den svenske
naturvernforeningen er Sveriges største og mest
innflytelsesrike miljøorganisasjon, og som medlem
her bidrar vi til at de kan gjøre sitt ytterste for å
sette miljøspørsmål høyt oppe på agendaen både i
Sverige, Norden og resten av EU. Informasjonen vi
får herfra hjelper oss også med å fatte beslutninger
om hvilken innsats vi skal gjøre, hvordan den skal
gjøres og på hvilken måte den kan ha størst mulig
nytteverdi.

SOLCELLER
Vingas lager og kontor i Borås installerte solceller
på taket i 2019. Disse solcellene dekker det meste
av strømforbruket som hele bedriften har i den
daglige driften. Mange av gavekortene våre trykkes
også i denne bygningen – og er dermed trykket ved
hjelp av solenergi.

Produkter
som kanskje
utgjør en
større forskjell
Nedenfor finner du de mest brukte sertifiseringene som Vinga
bruker for å sikre kvaliteten på produksjonen.

Svanen

BCI

Produktet har mindre miljøpåvirkning
enn tilsvarende produkter i hele
livssyklusen sin. Svanemerkede
produkter er produsert av fibre som
enten er økologiske, resirkulerte
eller basert på fornybare råvarer.
FNs konvensjoner om arbeideres
rettigheter (ILO) skal etterleves i
produksjonen.

BCI er en ideell organisasjon som
streber etter å gjøre den globale
bomullsproduksjonen bedre – både
for miljøet og for menneskene som
produserer bomullen. Initiativet
fokuserer på en global transformasjon
av konvensjonelt dyrket bomull, noe
som vil ha en positiv innvirkning på
miljøet.

GOTS

Oeko-tex Standard 100

Produksjonsstandard for tekstiler
som er laget av sertifiserte og
økologisk produserte råmaterialer.
GOTS inkluderer strenge miljøkriterier
og ulike sosiale kriterier langs hele
produksjonskjeden for tekstilene.

En STANDARD 100 by OEKO-TEX®sertifisering innebærer at produktet
oppfyller høye humanøkologiske
krav, det vil si at de ikke inneholder
kjemikalier i mengder som er
helseskadelige.

