MediaCard är presentkortet som erbjuder
marknadens överlägset största utbud av mediaprodukter,
med fler än 10.000 mediaprodukter att välja på.

Mer än 10.000 mediaprodukter att välja på
MediaCard är presentkortet som erbjuder marknadens överlägset största utbud av mediaprodukter. Vi har samlat mer än 10.000 titlar inom fem olika produktkategorier: tidningsprenumerationer, filmer, ljudböcker, pocketböcker och e-böcker. Tack vare att vi samarbetar med de
största och mest välkända leverantörerna på marknaden kan vi erbjuda de senaste och mest
populära titlarna inom varje produktkategori. Läs mer om vårt utbud nedan.

POCKETBÖCKER

E-BÖCKER

LJUDBÖCKER

Välj pocketböcker ur
Månpocket och Bonniers
breda sortiment.

Böcker som kan läsas
elektroniskt i dator, läsplatta,
surfplatta och mobil.

Perfekt när du är i rörelse;
i bilen, på promenaden,
vid matlagningen.

HYRA FILM VIA INTERNET

TIDNINGSPRENUMERATION

Streama film till din dator
eller TV via Film2Home –
välj bland 1000-tals titlar.

Välj din favorit bland
100-tals tidningar. Varierande
prenumerationslängd.

Gå in på
www.mediacard.nu
för att läsa mer om
respektive kategori,
våra leverantörer
och annan info.

Prisnivåer och vad som ingår
MediaCard finns i fyra olika prisnivåer och alla prisnivåer erbjuder samma produktkategorier:
tidningsprenumerationer, filmer, pocketböcker, ljudböcker och e-böcker. Välj vilken av prisnivåerna du vill att gåvokortet ska gälla för. I priset ingår gåvokorten samt fina presentkuvert,
mottagarens val av gåva samt frakten av den.

SMALL
109 SEK

MEDIUM
199 SEK

LARGE
299 SEK

X-LARGE
360 SEK

VÄLJ MELLAN

VÄLJ MELLAN

VÄLJ MELLAN

VÄLJ MELLAN

1 Pocketbok
1 Tidningsprenumeration
1 Ljudbok
1 E-bok
3 Filmer

2 Pocketböcker
1 Tidningsprenumeration
1 Ljudbok
1 E-bok
5 Filmer

3 Pocketböcker
1 Tidningsprenumeration
1 Ljudbok
1 E-bok
8 Filmer

4 Pocketböcker
1 Tidningsprenumeration
1 Ljudbok
1 E-bok
10 Filmer

Så här fungerar MediaCard®
Det är lika enkelt att ge bort ett MediaCard som det är uppskattat att få ett. MediaCard är ett presentkort där
mottagaren själv väljer sin gåva bland dessa produktkategorier: tidningsprenumerationer - filmer - ljudböcker pocketböcker - e-böcker. Läs mer om hur det fungerar att köpa och ge bort MediaCard på www.mediacard.nu. Vi
beskriver hela flödet i enkla steg, allt från hur du som köpare gör för att beställa dina MediaCard till hur mottagaren
gör för att få sin valda gåva.
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VÄLJ ETT
PRISALTERNATIV

VÄLJ EVENTUELLA
TILLÄGGSTJÄNSTER

LEVERANS AV
MEDIACARD

MOTTAGAREN GÖR
SIN BESTÄLLNING

MOTTAGARENS VALDA
PRODUKT LEVERERAS

Julklapp, sommargåva,
uppmuntran eller tack?
Gåvan som passar alla - och är enkel att ge bort!
Årets högtider
*
*
*
*
*

i julklapp
sommargåva
midsommarpresent
till pingst
i påskägget

Personalvård
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

som belöning
vid säljtävlingar
inför tuff arbetsperiod
som bröllopspresent
vid bemärkelsedag
använda som säljbonus
vid prestationstävlingar
vid en lyckad affär
som plåster på såren
när någon fått barn

Kund- och leverantörsvård
*
*
*
*
*
*
*
*

tacka för ett gott samarbete
tacka för senast
vid en lyckad affär
tacka för väl utfört arbete
för att stärka banden
informera om öppettider
som plåster på såren
som inbjudan till event

Andra tillfällen
*
*
*
*
*
*

vid Alla Hjärtans Dag
som uppmuntran
när någon fått barn
vid bemärkelsedag
vid Halloween
som plåster på såren

Tilläggstjänster
Personlig hälsning och logo tryckt i gåvokortet
Använd vår printservice så slipper du handskriva en hälsning i kortet! Med en hälsning och företagets logotyp i kortet blir det tydligt vem gåvan kommer ifrån. Du
bestämmer hur stor logotypen ska vara och vilken hälsning som ska tryckas på gåvokortet. Du kan också välja typsnitt, storlek och färg på hälsningen. Vill man bara
trycka en personlig hälsning på gåvokortet går det också bra. Det kan ju bli lite
tröttsamt att själv skriva alla hälsningar. Detta är vår vanligaste tilläggstjänst som
nyttjas av de flesta kunder.
För att detta ska fungera smidigt har vi investerat i en digital tryckmaskin som
trycker snabbt och enkelt. Det finns plats för 40-50 ord på gåvokortet. Är du osäker
på vad du ska skriva, kan du använda något av de förslag du finner på vår hemsida.

Personlig webbsida med hälsning och logotyp
Kombinera hälsningen på gåvokortet med en hälsning på Internet. Vi kan lägga
upp en egen hemsida åt er som mottagaren av gåvokortet möts av när han eller
hon löser in sitt kort. Hemsidan kan innehålla en hälsning och/eller er logotyp - ni
väljer.
Vid beställning av minst 100 gåvokort kan du få en egen webbsida med en personlig hälsning. Vi tar fram sidan i samarbete med dig som kund. På denna sida
kan du också lägga in ytterligare några produkter som dina kunder eller medarbetare kan välja bland.

Kuvertering och frankering av gåvokort
Har ni många anställda, flera kontor eller ont om tid? Vi hjälper till med allt från
kuvertering till frankering och utskick. Skicka e-post eller ring in adressuppgifter
och eventuella önskemål om handskrivna eller tryckta hälsningar till oss så ordnar
vi det hela och ser till att dina gåvokort skickas ut i rätt tid.
Kostnad kuvertering: 15 kr/st
Kostnad frankering: 10,50 kr/st (enligt Postens beräkningsmodell)
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PRESENTKORTET SOM ERBJUDER
MARKNADENS ÖVERLÄGSET STÖRSTA
UTBUD AV MEDIAPRODUKTER

besök oss på www.mediacard.nu

