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VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT
Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt
Happy Gift.
Med enkelhet väljer du en eller flera presenter ur vår omfattande samling. Med vita bomullsvantar slår vi sedan in din
Happy Gift med stor omsorg.
I den iögonfallande presentboxen arrangeras produkterna på
en mjuk bädd av orange silkespapper och dragspelspapper, inbundna med vårt lyxiga satinband tillsammans med ett elegant
kort som bär er personliga hälsning.
I presentboxen finns även ett kort som förklarar produkternas
ursprung och egenskaper, tillsammans med presentens namn.
En Happy Gift är gjord för att ge långvariga minnen.
Du kommer att känna dig nöjd med presenten du ger och den
lyckliga mottagaren kommer att känna sig djupt uppskattad.
En Happy Gift ger lycka till alla.
Beställ online på www.happygift.se
Skicka ett email till oss på info@happygift.se
Eller ring oss på 031 13 98 68
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TA DET LILLA LUGNA
Njut av att välja den perfekta Happy Gift presenten från vårt
omfattande utbud, enkelt och i lugn och ro på nätet. Du hittar
ett brett utbud av förslag som lämpar sig för alla händelser och
tillfällen.
Om du känner dig mer kreativ, går det fint att använda vår
unika Couture-tjänst för att skapa en skräddarsydd Happy Gift.
Du kan ge din Happy Gift ett eget namn som kommer att
skrivas på ditt kort inuti presenten. Kanske “Underbar blomning” om man väljer en present med blommor som tema för
en nybliven mamma, “Kanontjejen “ om du väljer glamorösa
presenter till en kvinnlig kollega eller kanske “På väg upp“ för
att gratulera till en befordran?
Föreställ dig att öppna dörren för att ta emot en vackert inslagen låda full med genomtänkta och fantasifulla presenter.
Ger det dig ett leende?
Det är målet med varje Happy Gift.
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PRESENTER MED ANSVAR
Vi gör allt för att stödja företag som visar ett ansvar för människor
och miljön. Dessutom, och minst lika viktigt, väljer vi endast
produkter från de företag som visar att de har en passion och
visar en stolthet för sina produkter och sitt företag.
Våra presenter är handplockade från några av Europas ledande
etablerade och växande lyxmärken, tillverkade av högsta
kvalitet.
Lyckligtvis är vår logistik är lika imponerande som våra inköp.
Vi kan leverera din Happy Gift till alla destinationer i världen. I
Sverige erbjuder vi leverans nästa dag med spårningsservice,
så att du kan spåra dina paket hela vägen till mottagaren.
En Happy Gift den perfekta lösningen för presenter i sista
minuten och presenter som måste vara framme ett visst datum.
För det där viktiga tillfället där du behöver vara säker på tillförlitlig
leverans.
Om ni planerar i förväg går det fint att ange datum då presenten
skall vara framme och du kan helt enkelt lämna resten till oss.
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DEN KREATIVA PRESENTBYRÅN
Söker du efter inspiration för en företagspresent?
Brukar det bli att ni skickar choklad eller enklare presenter med
företagets logotyp?
Planerar ni en viktig händelse, men tycker att det är svårt
komma på en minnesvärd present som passar tillfället eller ert
företag?
Vet ni vad ni vill ha, men vet inte eller har inte tid att hitta
produkten?
Önskar ni att det fanns någon med presentidéer som också
kunde ta hand om allt när det gäller inköp, inslagning och
leverans?
Det finns hjälp till hands.
Tänk på Happy Gift som er kreativa presentbyrå med minnesvärda, omtänksamma och inspirerande företagspresenter.
Om du så letar efter eleganta presentförpackningar eller skräddarsydda sidenband, svensk kristall eller tjusiga märkesvaror,
leverans av en present till ett kontor eller hundra presenter till
destinationer över hela världen - så vi har gott om erfarenhet
av att skapa, köpa in och leverera fantasifulla presenter till våra
kunder.
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ENKELHET
Processen är enkel och gör ditt liv enklare.
Du kommer att ha en och samma kontaktperson från början till
slut, med kreativa idéer om hur en present kan komplettera ditt
evenemang eller tillfälle.
Vi kommer att diskutera dina mål, mottagare, tidpunkt, budget
och eventuella särskilda överväganden eller känslighet.
Från lanseringspartys till prisutdelningar, för att bara säga tack
till personalen eller för att skicka en minnesvärd gest till uppskattade befintliga och nya kunder, så finns vi med fantasifulla
presentidéer.
Många företag erbjder dessutom presentservice till sina medarbetare. Perfekt för den som inte hinner leta efter och köpa en
present. Levereras enkelt till kontoret för att ta med hem.
Oavsett vad du letar efter, hittar vi den perfekta presenten och
levererar den med minimala bekymmer och maximal effekt.
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UPPLEV EN HAPPY GIFT
Vi lovar att göra ett riktigt bra jobb.
Men ta inte vårt ord för det. Vi skulle mycket hellre se att du
upplevde en Happy Gift.

Beställ online på www.happygift.se
Skicka ett email till oss på info@happygift.se
Eller ring oss på 031 13 98 68
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