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Jul och vinter är en tid för gåvor. Självklart ska det finnas 
något fint under granen den 24 december. Eller varför 
inte lysa upp första advent med en gåva när den inte är 
förväntad? Kanske avrunda året och inleda det nya med en 
gest av värme och omtanke?

Daniel Falk
Ansvarig för Vingas gåvokort

Daniel Falk

Alla får vad de vill ha

Men så är det ju det där med att välja gåva. Ska alla få 
samma – både svårt att välja och opersonligt. Eller ska 
du hitta något personligt till var och en? En god tanke 
om du har en känsla för vad alla vill ha och tiden att välja. 
Dessvärre vet jag själv av erfarenhet att tid är en bristvara 
innan jul. Då är det bra med gåvokort.

Med ett gåvokort ger du något fint där mottagaren själv 
får välja. En kanske väljer den där exklusiva kökskniven 
hen gärna vill ha, medan en annan hittar doftljusen som 
lyser upp i vintermörkret. Därför passar våra gåvokort alla. 
De är enkla att ge bort, du riskerar inte att välja fel och 
framför allt blir det en hållbar gåva – det man själv får välja 
blir använt.

Sedan är en gåva alltid uppskattad. Så när andra talar om 
ROI (Return on Investement) tycker vi att ROG (Return on 
Gifts) är en både säkrare och mer uppskattad investering.

Välkommen 
till en valfri jul 
med Vinga



Satsa på ett
säkert kort
Det finns många fördelar med att välja Vingas gåvokort. Vi har 
ett mycket brett sortiment från flera olika varumärken med många 
olika val. Därför hittar mottagaren alltid något som hen tycker om. 
Vi erbjuder två varianter – Gåvokort Flexible och Gåvokort Selection.



 

Starka varu-
märken skapar 
vackra minnen
Utöver Vingas egna varumärken samarbetar vi med många andra starka varumärken – varmt 
uppskattade av både givare och mottagare. Som ledande på gåvor och gåvokort ser vi hela 
tiden över vårt sortiment och adderar nya varumärken. Har man visionen att skapa minnen 
genom att erbjuda skandinavisk design för hem och fritid, får man aldrig sluta utvecklas. Nedan 
kan ni se några av varumärkena i vårt sortiment.



 

Selection

Det kan finnas flera skäl att man som givare inte vill visa gåvans 
ekonomiska värde för mottagaren. Därför erbjuder vi exklusiva 
gåvokort i olika fasta valörer – 160 kr, 240 kr, 400 kr, 600 kr 
och 800 kr. Mottagaren väljer en gåva ur att noggrant utvalt 
sortiment kopplat till valt kort.

Summan syns inte och valet görs ur ett 
utvalt sortiment

•   Som givare väjer du ett kort med bestämd valör

•   Korten är Nobel, Classic, Regal, Extravagans och Imperial

•   Gåvans värde syns inte någonstans för mottagaren

•   Mottagaren väljer en gåva vid ett tillfälle ur ett noggrant sammansatt sortiment

•   Det är inte möjligt att slå ihop flera gåvokort eller lägga till belopp för att   

     välja andra varor än de som presenteras i sortimentet

Flexible By  
Vinga Home

Med Flexible by Vinga Home väljer mottagaren fritt ur 
hela vårt breda sortiment där alla kan hitta just sin gåva. 
Mottagaren kan även spara pengar och köpa saker vid 
flera tillfällen eller lägga till valfri summa för att få något 
som kostar mer.

•   Som givare bestämmer du fritt värde på gåvan (från 160 SEK) 

•   Ett eller flera val kan göras ur hela sortimentet (ca 1500 artiklar)

•   Mottagaren kan lägga till pengar för att få något som kostar mer

•   Har mottagaren flera gåvokort kan de slås ihop

•   Mottagaren kan använda sig av eventuella erbjudande i sortimentet

•   Hela beloppet behöver inte användas vid ett tillfälle

Mottagaren väljer fritt ur hela vårt sortiment
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Personligt
&

SMS

Fysiskt

Skicka gåvokortet som sms direkt 
till mottagaren. Det enda vi behöver 
är en excel-lista med namn och 
mobilnummer.

Om du väljer att vara något mer 
traditionell då skickar du gåvokortet 
som ett brev. Det vi behöver är en 
excel-lista med fullständiga namn 
och adress.

Enkelt

Med oss har du alla möjligheter att designa 
sms, e-mail eller pdf för att ge ditt gåvokort ett 
personligt uttryck. Men självklart kan du välja 
någon av våra bilder eller hälsningar. Är det 
bråttom kan det vara skönt att allt finns klart.

E-post
Skicka gåvokortet som E-post direkt 
till mottagaren. Det enda vi behöver 
är en excel-lista med namn och 
E-post.

Vi kan leverera gåvokort till de flesta 
länder i Europa, med undantag för 
Storbritannien och Schweiz. För 
aktuellt fraktpris se vinga.com eller 
kontakta vår support.

Egen design på gåvokort: 495 SEK (Minst 50 st)

Toppbild med hälsning: 495 SEK (Minst 50 st)

Leverans utanför Sverige
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Välj en eller flera gåvor 
ur hela sortimentet – stor 
valfrihet med Flexible

Det finns naturligtvis stora fördelar för mottaga-
ren med Gåvokort Flexible då hen disponerar 
summan helt fritt på Vinga Home. Mottagaren 
väljer ur hela vårt sortiment, kan spara pengar, 
köpa saker vid flera tillfällen eller lägga till val-
fri summa för att få något som kostar mer.

Fritt val ur hela vårt breda sortiment

FRÅN 160 SEK Ex. moms

Frakt 79 SEK /Kort - Frakten är klimatkompenserad

För att se aktuellt sortiment, scanna QR-koden 
med din mobil och skriv in koden ”TEST-SE”

www.vingahome.com

Gåvokort Flexible By Vinga Home

• Elektronik

• Skönhet & Hälsa

• Textil & Inredning

• Kök & Servering

• Väskor & Resa

• Smycken & Accessoarer

• Sport & Fritid

• Upplevelser & Underhållning

• Extra hållbart val

Ett urval av kategorier att välja bland

Flexible  
by Vinga Home



Nobel

Ett noga utvalt 
och något mer 
komprimerat 
sortiment

Att visa uppskattning behöver inte vara dyrt 
– det är ju omtanken som faktiskt betyder 
något. Och omtanke betalar sig alltid. En gåva 
visar att du bryr dig och ser människor om-
kring dig. Nobel erbjuder ett noga utvalt och 
något mer komprimerat sortiment i jämförelse 
med våra andra Gåvokort Selection.

Visar att du bryr dig

160 SEK Ex. moms

Frakt 79 SEK /Kort - Frakten är klimatkompenserad

Gåvokort Selection - Nobel

• Elektronik

• Skönhet & Hälsa

• Textil & Inredning

• Kök & Servering

• Väskor & Resa

• Smycken & Accessoarer

• Sport & Fritid

• Upplevelser & Underhållning

• Extra hållbart val

Ett urval av kategorier att välja bland

Scanna koden för att se hela 
det aktuella sortimentet.

www.getmygift.com



Classic
Ett klassiskt val, mottagaren 
blir garanterat nöjd med 
sortimentets bredd

När vi gör urvalen för våra gåvokort försöker vi 
så långt det är möjligt att erbjuda något för alla 
– därför vår stora bredd på kategorier. I Gå-
vokort Selection Classic hittar mottagaren allt 
från trådlösa högtalare till att prova på yoga.

Alltid något för alla

240 SEK Ex. moms

Frakt 79 SEK /Kort - Frakten är klimatkompenserad

Gåvokort Selection - Classic

• Elektronik

• Skönhet & Hälsa

• Textil & Inredning

• Kök & Servering

• Väskor & Resa

• Smycken & Accessoarer

• Sport & Fritid

• Upplevelser & Underhållning

• Extra hållbart val

Ett urval av kategorier att välja bland

Scanna koden för att se hela 
det aktuella sortimentet.

www.getmygift.com
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Välkända 
varumärken ger 
mottagaren mycket 
att välja mellan

Regal är ett av våra mest sålda gåvokort. Motta-
garen får ett stort urval av gåvor att välja mellan 
från välkända varumärken som Snö, Elektrolux 
och Grinda Stockholm. Ett populärt val är stek-
pannan i gjutjärn – en gåva för hela livet.

400 SEK Ex. moms

Frakt 79 SEK /Kort - Frakten är klimatkompenserad

• Elektronik

• Skönhet & Hälsa

• Textil & Inredning

• Kök & Servering

• Väskor & Resa

• Smycken & Accessoarer

• Sport & Fritid

• Upplevelser & Underhållning

• Extra hållbart val

Ett urval av kategorier att välja bland

Scanna koden för att se hela 
det aktuella sortimentet.

www.getmygift.com

Gåvokort Selection - Regal

Brett urval med olika varumärken



Extra-
vagans

Smycken från Grinda Stockholm 
eller kanske en sticksåg från 
Black & Decker

Extravagans är som det heter; ett exklusivt och 
generöst val. Precis som för alla våra gåvokort 
hittar mottagaren mycket fint från välkända 
varumärken som Stelton, SACKit, Kay Bojesen, 
Bergs Potter, Fladen Fishing och Black and 
Decker.

Många välkända varumärken
att välja på

600 SEK Ex. moms

Frakt 79 SEK /Kort - Frakten är klimatkompenserad

Gåvokort Selection - Extravagans

• Elektronik

• Skönhet & Hälsa

• Textil & Inredning

• Kök & Servering

• Väskor & Resa

• Smycken & Accessoarer

• Sport & Fritid

• Upplevelser & Underhållning

• Extra hållbart val

Ett urval av kategorier att välja bland

Scanna koden för att se hela 
det aktuella sortimentet.

www.getmygift.com



Imperial
Det här är en 
alldeles särskild 
gåva, ett varmt 
minne för alla

Vingas mest påkostade gåvokort. Ett myck-
et exklusivt val och en generös gåva till dem 
som är viktiga och betyder mycket för dig. 
Men du gör det svårt för mottagaren – med 
ett noggrant utvalt sortiment av de mest 
utsökta gåvorna är valet svårt. Men roligt.

Vårt mest exklusiva kort för 
speciella tillfällen

800 SEK Ex. moms

Frakt 79 SEK /Kort - Frakten är klimatkompenserad

Gåvokort Selection - Imperial

• Elektronik

• Skönhet & Hälsa

• Textil & Inredning

• Kök & Servering

• Väskor & Resa

• Smycken & Accessoarer

• Sport & Fritid

• Upplevelser & Underhållning

• Extra hållbart val

Ett urval av kategorier att välja bland

Scanna koden för att se hela 
det aktuella sortimentet.

www.getmygift.com



 

Minnen som 
håller för livet

Tätt samarbete med leverantörerna

Vårt mål är att använda så mycket återvunnet 
material som möjligt i de produkter vi tar fram 
och samtidigt kunna kontrollera material och 
kemikalieinnehåll. Därför är våra leverantörer 
väldigt viktiga för oss och vi har ett tätt samarbete 
kring hållbarhet. Vid ett tillfälle besökte vi till 
exempel nio av våra största leverantörer i Kina, 
enbart för att diskutera hållbarhet. Regeln var 
enkel: det var inte tillåtet att prata priser. Vi fick 
bita oss i tungan några gånger, men det vi lärde 
oss skapade många nya insikter.

Som en självklar grund till vårt kvalitetsarbete 
ligger en ISO 9001 certifiering, kvalitetspolicy och 
miljöpolicy. Vi ser även att en cirkulär affärsmodell 
och ekonomi är en förutsättning för nästa 
generation att kunna verka, varför vi jobbar med 
detta för att dra vårt strå till stacken.

En hållbar värld är gåvan vi måste ge till nästa generation. Det 
är en ambition som inte har någon slutdestination, men den har 
milstolpar. Våra milstolpar får du fördjupad kunskap om på vår 
hemsida, men vi berättar gärna lite om dem här också.

Ansvar för människa och miljö

Produkt med minst miljöpåverkan

Vinga har idag ett klimatavtryck genom hela 
värdekedjan, avtryck som vi har ett stort 
ansvar för att minska. Vårt ansvar är att jobba 
kontinuerligt med att utveckla våra processer, 
våra samarbeten och inte minst våra produkter 
för att bidra till en minskning av utsläppen. På 
samma sätt som att vi har ett stort ansvar för alla 
människor i vår värdekedja – de som arbetar med 
Vinga ska må bra i trygga arbetsmiljöer – var den 
än ligger.

Vill du läsa mer om allt vi gör, både i det stora och 
i det lilla, hittar du allt om vårt hållbarhetsarbete 
på vinga.com

Grundfilosofin för oss är att vi alltid ska ha ett svar 
på frågan: Varför förtjänar den här produkten att 
skapa ett minne? Vi har ett ansvar som importör 
att endast erbjuda produkter som, enligt oss, inte 
gör onödigt anspråk på jordens resurser. Det är en 
av våra största utmaningar eftersom den produkt 
som har minst miljöpåverkan är den produkt som 
aldrig producerades. För att ta vårt ansvar arbetar 
vi med några utvalda produktcertifieringar för att 
så långt det går kunna säkerställa en produkts 
ursprung och innehåll. Exempel på certifieringar är 
Öko-tex standard 100 och GOTS för textil och FSC 
certifiering för trä och papper.



AMFORI-BSCI 

Vinga är medlemmar Amfori(fd BSCI), ett 
europeiskt företagssamarbete för företag 
som vill förbättra arbetsvillkoren i den globala 
leverantörskedjan. Amforiförenar över 1300 
företag kring en gemensam uppförandekod 
och här får vi stöttning i arbetet mot en etisk 
leverantörskedja. Grunden för systemet är den 
gemensamma uppförandekoden som samtliga 
medlemmar har åtagit sig att implementera 
i sin leverantörskedja. Uppförandekoden 
baseras på FNs deklaration för mänskliga 
rättigheter, barnkonventionen och International 
Labour Organisations, ILOs kärnkonventioner. 
Tillsammans med våra leverantörer hjälper vi 
dem att utveckla en mer hållbar arbetsplats.

KVALITETSSYSTEM

Kvalitetsledningssystemet ISO 9001hjälper 
oss att bedriva ett effektivt och strukturerat 
kvalitetsarbete. Med hjälp av systemet 
upprättar vi riktlinjer för vårt arbete så att vi 
aktivt arbetar med ständiga förbättringar och 
säkrar kvaliteten på våra tjänster och produkter. 

MILJÖLEDNINGSSYSTEM

För att kunna identifiera och kontinuerligt 
minska vår miljöpåverkan är vi certifierade 
enligt ISO-14001. Standarden ger stöd i att t ex 
minska användningen av energi och råvaror eller 
mängden avfall och andra utsläpp. Miljömålen i 
systemet är i dag knutna till koldioxidutsläpp.

UTSLÄPPSBERÄKNING OCH MILJÖ- 
KOMPENSERING

Vi har valt att klimatkompensera för inkommande 
och utgående frakter, flygresor, bilresor och 
energiförbrukning via olika projekt där vi beräknar 
vårt Co2 avtryck. Vi har sedan 2018 gjort detta och 
vi har de senaste sett en minskning av utsläppen, 
det beror främst på vårt aktiva arbete med färre 
flygresor och flygtransporter av varor. De åtgärder 
som vidtas för att minska utsläppen återfinns i vår 
Policy.

 NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Vi tror att kunskap och intresse för miljöfrågor 
är avgörande för att kunna minimera vår 
miljöpåverkan, därför är vi stödföretag hos 
Naturskyddsföreningen. Vi hjälper på detta sätt till 
att stötta projekt inom klimat-och miljörelaterade 
frågor. Naturskyddsföreningen är Sveriges största 
och mest inflytelserika miljöorganisation, som 
medlemmar här bidrar vi till att de kan göra sitt 
yttersta för att sätta miljöfrågor högt på agendan 
i Sverige och EU. Informationen vi får härifrån 
hjälper oss också att fatta beslut gällande vilka 
insatser vi ska göra, hur de ska göras samt att de 
gör så stor nytta som möjligt.

SOLCELLER

Vingas lager och kontor i Borås har sedan 2019 
installerat solceller på taket. Dessa solceller täcker 
till stor del den förbrukning som hela verksamheten 
har i sin dagliga drift. Många av våra gåvokort 
trycks också på plats i denna byggnad - helt enkelt 
tryckta med solenergi. 

Produkter 
som kanske 
gör lite mer 
skillnad
Nedan är de mest förekommande certifieringarna som Vinga  
använder för att säkerställa viss kvalitet och produktion. 

Svanen

Produkten har en minskad 
miljöpåverkan under hela produktens 
livscykel. Svanenmärkta produkter 
är tillverkade av fibrer som antingen 
är ekologiska, återvunna eller 
baserade på förnybara råvaror. FN:s 
konventioner om arbetarrätt (ILO) ska 
efterlevas i produktionen.

GOTS

Tillverkningsstandard för textilier som 
är gjorda av certifierade ekologiskt 
producerade råmaterial. GOTS 
inkluderar strikta miljökriterier såväl 
som sociala kriterier längs med hela 
den textila tillverkningskedjan. 

BCI

BCI är en ideell organisation som 
strävar efter att göra den globala 
bomullsproduktionen bättre för miljön 
och för de personer som producerar 
den. Initiativet fokuserar på en global 
transformation av konventionellt 
odlad bomull, vilket kommer ha en 
positiv inverkan på vår miljö.

Oeko-tex Standard 100 

En STANDARD 100 by OEKO-TEX® 
certifiering innebär att produkten 
uppfyller höga humanekologiska krav, 
d.v.s. inte innehåller kemikalier i halter 
som är hälsoskadliga.




