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Mielestämme antaminen on mahtavaa, mutta kaikkein 
hienointa on antaa jotakin, mitä vastaanottaja varmasti
haluaa ja tarvitsee. Se on kestävä lahja. Lahjakorttimme 
sopivat kaikkiin tilanteisiin, olipa kyseessä sitten arvostuksen
osoittaminen, henkilökunnan motivointi tai virstanpylvään 
juhlistaminen.

Daniel Falk
Tuotepäällikkö, Vinga lahjakortit

Daniel Falk

Kaikki saavat, mitä haluavat

Mutta siitä päästäänkin lahjan valintaan. Tulisiko 
kaikille antaa sama lahja – se on paitsi vaikea valita 
myös persoonaton. Vai pitäisikö jokaiselle löytää jotakin 
henkilökohtaista? Se on hyvä idea, jos sinulla on käsitys 
siitä, mitä kukakin haluaisi, ja aikaa valita. Valitettavasti 
tiedän omasta kokemuksestani sen, että aika on kortilla 
ennen joulua. Siinä tapauksessa lahjakortti on hyvä 
vaihtoehto.

Lahjakortin avulla annat jotakin hienoa, jonka 
vastaanottaja voi itse valita. Joku saattaa valita ylellisen 
keittiöveitsen, jonka on aina halunnut, kun taas joku toinen 
valitsee tuoksukynttilöitä valaisemaan talven pimeyttä. 
Tästä syystä lahjakorttimme sopivat kaikille. Ne ovat 
helppoja antaa, etkä vahingossa valitse jotakin väärää, ja 
ennen kaikkea se on myös ympäristön kannalta kestävä 
lahja – kun itse valitsee lahjan, sille on käyttöä.

Ja onhan lahja aina arvostettu ele. Joten kun muut puhuvat 
ROI:sta (Return on Investment), meidän mielestämme ROG 
(Return on Gifts) on paitsi varmempi myös arvostetumpi 
sijoitus.



Panosta var-
maan korttiin
Vingan lahjakortin valinnalla on paljon hyviä puolia. Meillä on todella laaja va-
likoima monelta eri tuotemerkiltä, joten valinnanvaraa on paljon. Vastaanottaja 
varmasti löytää jotakin, mistä hän pitää. Tarjoamme kaksi vaihtoehtoa – Lahjakortti 
Flexible ja Lahjakortti Selection. Vingan lahjakortin valinnalla on paljon hyviä puolia. 
Meillä on todella laaja valikoima monelta eri tuotemerkiltä, joten valinnanvaraa on 
paljon. Vastaanottaja varmasti löytää jotakin, mistä hän pitää. Tarjoamme kaksi 
vaihtoehtoa – Lahjakortti Flexible ja Lahjakortti Selection.



 

Arvostetut tuote-
merkit luovat kauniita 
muistoja
Lahjakortit ovat haluttuja, sillä niissä lahjansaaja saa itse päättää minkä lahjan hän itselleen va-
litsee. Valikoimamme on mittava ja monipuolinen. Vingan tuotteiden lisäksi valittavana on lahjoja 
myös muilta arvostetuilta merkeiltä. Voimme räätälöidä korttien ulkoasua ja tilausjärjestelmää 
kullekin yritysasiakkaalle parhaiten sopivaksi. Painamme lahjakortit omalla painokoneellamme ja 
oma henkilökuntamme hallinnoi tilausjärjestelmää. 

Tämän ansiosta voimme tehdä personointeja jo pientenkin tilausmäärien yhteydessä. Järjestel-
mässämme on näkyvillä vain tuotteita, jotka ovat sillä hetkellä varastossa saatavilla. Sen vuoksi 
tilaaja saa aina järjestelmästä valitsemansa lahjan.



 

Selection

Flexible by  
Vinga Home

On olemassa monia syitä, miksi lahjakortin antaja ei halua 
näyttää lahjan taloudellista arvoa saajalle. Tästä syystä 
tarjoamme lahjakortteja erilaisilla kiinteillä summilla – 19,90 
€, 29,90 €, 45,90 €, 63,90 € ja 99,90 €. Saaja valitsee lahjan 
huolella valitusta valikoimasta, joka on yhdistetty valittuun 
korttiin.

Rahamäärä ei näy, ja valinta tehdään 
tietystä valikoimasta

• Lahjakortin antajana valitset lahjakortin tietylle summalle

• Kortit ovat Nobel, Classic, Regal, Extravagans ja Imperial

• Lahjakortin arvo ei näy saajalle

• Saaja valitsee lahjan kertaluontoisesti huolellisesti valitusta 

valikoimasta

• Useampia lahjakortteja ei ole mahdollista yhdistää eikä valita 

muita tuotteita kuin kyseiselle kortille tarkoitetttuja

Flexible by Vinga Home -lahjakortilla saaja voi valita 
vapaasti koko suuresta valikoimastamme, josta jokainen 
varmasti löytää oman lahjansa. Lahjakortin saaja voi 
lisäksi säästää rahaa ja ostaa tuotteita useampana 
ajankohtana tai maksaa itse osan tuotteesta, joka 
maksaa enemmän.

• Lahjan antajana päätät lahjan arvon (alkaen 19,90 euroa)

• Yksi tai useampi valinta koko valikoimasta (noin 1 500 tuotetta)

• Lahjakortin saaja voi maksaa itse osan tuotteesta, joka maksaa 

enemmän

• Jos lahjakortin saajalla on useampi lahjakortti, ne voidaan yhdistää

• Saaja voi hyödyntää valikoiman mahdollisia tarjouksia

• Koko lahjakortin summaa ei tarvitse käyttää kerralla

Lahja valittavissa vapaasti koko 
valikoimastamme
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henkilökohtaista
Helppoa ja

Meidän kanssamme sinun on mahdollista 
suunnitella tekstiviesti, sähköpostiviesti tai PDF 
siten, että voit lisätä lahjakorttiisi henkilökohtaista 
tuntua. Mutta tietenkin voit myös valita jonkin 
kuvistamme tai tervehdyksistämme. Jos sinulla on 
kiire, on hyvä, että löytyy valmiita vaihtoehtoja.

Toimitamme lahjat lähes kaikkialle
Eurooppaan (pois lukien Iso-
Britannia ja Sveitsi). Tarkista rahti 
muihin maihin: vinga.com tai ota 
yhteyttä asiakaspalveluun.

Lahjakortin kustomointi: 50 EUR (Min. 50 kpl)

Yläbannerin kustomointi: 50 EUR (Min. 50 kpl)

Toimitus muihin maihin

SMS
Voimme lähettää lahjakortin
suoraan lahjansaajalle tekstiviestinä.
Tarvitsemme vain excel-listan, jossa
on vastaanottajien nimet sekä 
matkapuhelinnumerot.

Sähköpostilla e-kortti
Voimme lähettää lahjakortin 
kätevästi sähköpostitse. 
Tarvitsemme vain excel-listan, 
jossa on vastaanottajien 
sähköpostiosoitteet. Vaihtoehtona
myös sähköinen pdf-kortti.

Perinteinen kortti
Tyylikäs tapa on antaa lahjansaajalle
hyvälaatuiselle kartongille painettu
kortti.Toimitamme personoidutkin
kortit ripeästi. Kortteja olisi hyvä 
pitää varalla yllättävien vieraiden 
tai vaikka reklamaatiotapausten 
hoitamiseksi.



Valitse yksi tai useampi lahja koko 
valikoimasta – Flexible antaa suuren 
valinnanvapauden

Lahjakortti Flexible antaa lahjansaajalle luon-
nollisesti paljon etuja, koska hän voi käyttää 
summan aivan vapaasti Vinga Homessa. 
Saajalla on mahdollisuus valita lahja koko 
valikoimamme joukosta, hän voi säästää rahaa 
myöhempää ajankohtaa varten, ostaa useam-
malla eri kerralla tai maksaa itse lisäksi vapaa-
valintaisen summan saadakseen tuotteen, joka 
maksaa enemmän.

Valitse vapaasti suuresta valikoimasta

ALKAEN 19,90 EUR, ALV 0%

RAHTI: 9.90 € / KORTTI (RAHTI ON ILMASTOKOMPENSOITU)

LAHJAKORTTI FLEXIBLE BY VINGA HOME

• Elektroniikka

• Kauneus ja terveys

• Tekstiilit ja sisustus

• Keittiö ja tarjoilu

• Laukut ja matkailu

• Korut ja asusteet

• Urheilu ja vapaa-aika

• Elämykset ja viihde

• Erittäin kestävä valinta

Valittavissa oleva kategoriavalikoima

Flexible  
by Vinga Home

www.vingahome.com

Skannaa nähdäksesi nykyisen 

valinnan. Testikoodilla: ”TEST-FI”.



Nobel

Huolella valittu ja 
hieman rajatumpi 
valikoima

Arvostuksen osoittamisen ei tarvitse olla 
kallista – ajatus on tärkein. Ja huomioiminen 
maksaa aina itsensä takaisin. Lahja osoittaa, 
että välität ja huomioit ympärilläsi olevat 
ihmiset. Nobel tarjoaa huolella valitun ja 
hieman rajatumman valikoiman muihin Selec-
tion-lahjakortteihimme verrattuna.

Osoittaa, että välität

HINTA ALV 0%: 19.90 € Ex. moms

RAHTI: 9.90 € / KORTTI (RAHTI ON ILMASTOKOMPENSOITU)

LAHJAKORTIN VALIKOIMA - NOBEL

• Elektroniikka

• Kauneus ja terveys

• Tekstiilit ja sisustus

• Keittiö ja tarjoilu

• Laukut ja matkailu

• Korut ja asusteet

• Urheilu ja vapaa-aika

• Elämykset ja viihde

• Erittäin kestävä valinta

Valittavissa oleva kategoriavalikoima

Skannaa nähdäksesi 
nykyisen valinnan.

www.getmygift.com



Classic
Klassinen valinta – lahjansaaja 
tulee taatusti olemaan tyytyväi-
nen valikoiman laajuuteen

Kun valitsemme tuotteita lahjakorteillemme, 
pyrimme aina tarjoamaan jotakin jokaiselle 
– sen vuoksi meillä on suuri valikoima eri kate-
gorioita. Lahjakortilla Selection Classic lahjan-
saaja löytää kaikkea langattomista kaiuttimista 
aina joogan kokeiluun.

Aina jotakin jokaiselle

29,90 EUR, ALV 0%

RAHTI: 9.90 € / KORTTI (RAHTI ON ILMASTOKOMPENSOITU)

LAHJAKORTIN VALIKOIMA - CLASSIC

• Elektroniikka

• Kauneus ja terveys

• Tekstiilit ja sisustus

• Keittiö ja tarjoilu

• Laukut ja matkailu

• Korut ja asusteet

• Urheilu ja vapaa-aika

• Elämykset ja viihde

• Erittäin kestävä valinta

Valittavissa oleva kategoriavalikoima

Skannaa nähdäksesi 
nykyisen valinnan.

www.getmygift.com
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Paljon valinnan-
varaa tunnetuilta
tuotemerkeiltä

Regal on yksi myydyimmistä lahjakorteistamme. 
Lahjansaaja saa valittavakseen suuren valikoi-
man lahjoja tunnetuilta tuotemerkeiltä, kuten 
Snö, Elektrolux ja Grinda Stockholm. Valurauta-
pannu on suosittu valinta – koko elämän kestävä 
lahja.

45,90 EUR, ALV 0%

RAHTI: 9.90 € / KORTTI (RAHTI ON ILMASTOKOMPENSOITU)

LAHJAKORTIN VALIKOIMA - REGAL

Laaja valikoima eri tuotemerkkejä

• Elektroniikka

• Kauneus ja terveys

• Tekstiilit ja sisustus

• Keittiö ja tarjoilu

• Laukut ja matkailu

• Korut ja asusteet

• Urheilu ja vapaa-aika

• Elämykset ja viihde

• Erittäin kestävä valinta

Valittavissa oleva kategoriavalikoima

Skannaa nähdäksesi 
nykyisen valinnan.

www.getmygift.com



Extra

Tuotteita useilta tunnetuilta 
brändeiltä!

Extra-lahjakortti tarjoaa juuri sitä, miltä 
kuulostaakin: ylellinen ja antelias valinta. 
Aivan kuten kaikkien lahjakorttiemme saajat, 
Extravagansin saaja löytää upean valikoiman 
tunnetuilta tuotemerkeiltä, kuten Fiskars, Stel-
ton, SACKit, Kay Bojesen, Bergs Potter, Fladen 
Fishing, Iittala ja Black and Decker.

Valittavana on useita tunnettuja 
tuotemerkkejä

63,90 EUR, ALV 0%

RAHTI: 9.90 € / KORTTI (RAHTI ON ILMASTOKOMPENSOITU)

LAHJAKORTIN VALIKOIMA - EXTRA

• Elektroniikka

• Kauneus ja terveys

• Tekstiilit ja sisustus

• Keittiö ja tarjoilu

• Laukut ja matkailu

• Korut ja asusteet

• Urheilu ja vapaa-aika

• Elämykset ja viihde

• Erittäin kestävä valinta

Valittavissa oleva kategoriavalikoima

Skannaa nähdäksesi 
nykyisen valinnan.

www.getmygift.com



Imperial
Tämä on todella 
erityinen lahja – 
lämmin muisto 
jokaiselle

Vingan ylenpalttisin lahjakortti. Erittäin 
ylellinen ja ainutlaatuinen valinta ja antelias 
lahja niille, jotka merkitsevät sinulle paljon. 
Saatat laittaa lahjansaajan vaikeaan paik-
kaan – huolella valituista ja erittäin arvos-
tetuista lahjoista on vaikea valita omansa. 
Mutta onhan se hauskaa.

Ylellisin korttimme tärkeisiin
tilaisuuksiin

99,90 EUR, ALV 0%

RAHTI: 9.90 € / KORTTI (RAHTI ON ILMASTOKOMPENSOITU)

LAHJAKORTIN VALINTA - IMPERIAL

• Elektroniikka

• Kauneus ja terveys

• Tekstiilit ja sisustus

• Keittiö ja tarjoilu

• Laukut ja matkailu

• Korut ja asusteet

• Urheilu ja vapaa-aika

• Elämykset ja viihde

• Erittäin kestävä valinta

Valittavissa oleva kategoriavalikoima

Skannaa nähdäksesi 
nykyisen valinnan.

www.getmygift.com



 

Unohtumaton 
muisto

Tiivistä yhteistyötä toimittajien kanssa

Tavoitteemme on käyttää kehittämissämme 
tuotteissa niin paljon kierrätettyä materiaalia 
kuin mahdollista sekä samanaikaisesti valvoa 
materiaaleja ja niiden kemikaalisisältöjä. Tämän 
vuoksi toimittajamme ovat todella tärkeitä meille, 
ja teemme tiivistä yhteistyötä kestävyyden 
parissa. Kerran esimerkiksi vierailimme yhdeksän 
suurimman toimittajamme luona Kiinassa 
ainoastaan keskustellaksemme kestävyydestä. 
Sääntö oli yksinkertainen: hinnoista ei saanut 
keskustella. Jouduimme puremaan kieleemme 
muutaman kerran, mutta se, mitä opimme, loi 
monia uusia näkökulmia.

Itsestään selvänä perustana laatutyöllemme 
ovat ISO 9001 -sertifiointi, laatukäytäntö ja 
ympäristökäytäntö. Mielestämme kiertotalous 
on edellytys sille, että seuraava sukupolvi 
voi vaikuttaa ympäristöön, ja siitä syystä 
työskentelemme kantaaksemme kortemme 
kekoon.

Kestävä maailma on lahja, joka meidän on annettava tuleville 
sukupolville. Se on kunnianhimoinen päämäärä, jolla ei ole 
päätepistettä, vaan virstanpylväitä. Meidän virstanpylväistämme 
saat enemmän tietoa kotisivuiltamme, mutta kerromme 
mielellämme jo tässä hieman niistä.

Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä

Mahdollisimman vähän ympäristöön 
vaikuttava tuote

Vingan koko arvoketjulla on nykyisin 
ilmastovaikutus, jonka suhteen teemme 
kaikkemme vähentääksemme sitä. Vastuullamme 
on jatkuvasti työskennellä kehittääksemme 
prosessejamme, yhteistyötämme sekä tietenkin 
tuotteitamme, jotta ne edesauttaisivat 
vähentämään päästöjä. Samoin meillä on suuri 
vastuu kaikista arvoketjumme ihmisistä – Vingalla 
työskentelevien ihmisten kuuluu voida hyvin 
työympäristössään – missä ikinä se sijaitseekaan.

Jos haluat lukea lisää kaikesta, mitä teemme, 
niin pienistä kuin isoista asioista, löydät kaiken 
kestävyystyöstämme osoitteesta vinga.com

Perusajatuksenamme on se, että meidän 
tulisi aina pystyä vastaamaan kysymykseen: 
Miksi tämä tuote ansaitsee luoda muistoja? 
Maahantuojana meillä on vastuu tarjota 
ainoastaan tuotteita, jotka meidän mukaamme 
eivät kuluta tarpeettomasti maapallon resursseja. 
Tämä on yksi suurimmista haasteistamme, 
koska tuote, jolla on mahdollisimman pieni 
ympäristövaikutus, on tuote, jota ei koskaan 
valmisteta. Kantaaksemme vastuumme 
työskentelemme muutamien valittujen 
tuotesertifiointien kanssa, koska ne pystyvät 
varmistamaan tuotteen alkuperän ja sisällön. 
Esimerkiksi sertifioinnit Öko-tex Standard 100 ja 
GOTS tekstiileissä sekä FSC-sertifiointi puulle ja 
paperille.



AMFORI-BSCI 

Vinga on Amforin (fd BSCI) jäsen, joka on 
eurooppalainen yritysyhteistyö yrityksille, jotka 
haluavat parantaa globaalien toimittajaketjujen 
työehtoja. Amfori yhdistää yli 1 300 yritystä 
samojen käytännesääntöjen alaisuuteen, 
ja sieltä saamme tukea työllemme eettisen 
toimittajaketjun puolesta. Järjestelmän 
perusta on yhteiset käytännesäännöt, joita 
kaikki jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan 
toimittajaketjuissaan. Käytännesäännöt 
perustuvat YK:n ihmisoikeusjulistukseen, lapsen 
oikeuksien julistukseen ja Kansainvälisen 
työjärjestön, ILOn, julistuksiin. Yhdessä 
toimittajimme kanssa autamme heitä 
kehittämään entistä kestävämmän työpaikan.

LAATUJÄRJESTELMÄ

Laadunvalvontajärjestelmä ISO 9001 auttaa 
meitä harjoittamaan tehokasta ja organisoitua 
laatutyötä. Järjestelmän avulla luomme 
työllemme suuntaviivoja, jotta työskentelemme 
aktiivisesti parannuksien eteen ja varmistamme 
palveluidemme ja tuotteidemme laadun.

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

Voidaksemme tunnistaa ja jatkuvasti vähentää 
ympäristövaikutustamme meidät on sertifioitu 
ISO-14001:n mukaisesti. Standardi tukee 
esimerkiksi energian ja luonnonvarojen käytön 
tai jätteen ja muiden päästöjen vähentämistä. 
Järjestelmän ympäristötavoite on tällä hetkellä 
sidottu hiilidioksidipäästöihin.

PÄÄSTÖMITTAUKSET JA YMPÄRI-
STÖHYVITYKSET

Olemme päättäneet hyvittää tulevien ja 
lähtevien rahtien sekä lento- ja automatkojen 
ja energiankäytön aiheuttamat päästöt 
eri projektien kautta, joista mittaamme 
hiilidioksidijalanjälkemme. Olemme toimineet 
näin vuodesta 2018 alkaen, ja viime aikoina 
olemme huomanneet päästöjen vähenemisen, 
joka johtuu ennen kaikkea aktiivisesta 
työstämme lentomatkojen ja tuotteiden 
lentorahtien vähentämisessä. Päästöjen 
vähentämiseksi tekemämme toimenpiteet löytyvät 
Toimintaperiaatteistamme.

 NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Uskomme, että tieto ja kiinnostus 
ympäristökysymyksiä kohtaan on merkittävä 
tekijä, jotta ympäristövaikutusta voidaan 
vähentää. Sen vuoksi olemme ruotsalaisen 
Naturskyddsföreningen-luonnonsuojeluyhdistyksen 
tukiyritys. Näin autamme tukemaan 
ilmastoon ja ympäristöön liittyviä projekteja. 
Naturskyddföreningen on Ruotsin suurin ja 
vaikutusvaltaisin ympäristöjärjestö, jonka jäseninä 
edesautamme sitä, että he voivat tehdä parhaansa 
nostaakseen ympäristökysymykset tärkeiden 
asioiden joukkoon Ruotsissa ja EU:ssa. Tieto, jota 
saamme tätä kautta, auttaa meitä myös tekemään 
päätöksiä siitä, mitä panostuksia meidän 
kannattaa tehdä, miten ne tulisi tehdä ja miten 
saamme niistä mahdollisimman suuren hyödyn..

AURINKOKENNOT

Vingan varastolle ja toimistolle Boråsissa on 
jo vuonna 2019 asennettu aurinkokennot. 
Aurinkokennot kattavat suuren osan energiasta, 
jota koko toiminta tarvitsee pyöriäkseen 
päivittäin. Monet lahjakorteistamme painetaan 
myös paikan päällä tässä rakennuksessa – 
aurinkoenergialla.

Tuotteita, joilla 
on hieman 
suurempi 
vaikutus
Alapuolella ovat yleisimmät sertifioinnit, joita Vinga
käyttää varmistaakseen laadun tuotannossaan.

Joutsen

Tuotteella on vähäisempi 
ympäristövaikutus koko tuotteen 
elinkaaren ajan. Joutsenmerkityt 
tuotteet on valmistettu kuiduista, 
jotka ovat ekologisia, kierrätettyjä 
tai perustuvat uusiutuviin 
luonnonvaroihin. Tuotannossa 
noudatetaan YK:n työoikeuksien (ILO) 
julistusta.

GOTS

Valmistusstandardi tekstiileille, 
jotka on valmistettu sertifioiduista, 
ekologisesti tuotetuista raaka-
aineista. GOTS sisältää tiukat 
ympäristö- sekä sosiaaliset kriteerit 
koko tekstiilien valmistusketjussa. 

BCI

BCI on voittoa tavoittelematon 
järjestö, joka pyrkii tekemään 
globaalista puuvillantuotannosta 
paremman ympäristölle ja puuvillaa 
tuottaville ihmisille. Aloite keskittyy 
perinteisesti viljellyn puuvillan 
globaaliin muutokseen, jolla tulee 
olemaan myönteinen vaikutus 
ympäristöllemme.

Oeko-tex Standard 100 

STANDARD 100 by OEKO-TEX® 
-sertifiointi tarkoittaa, että tuote 
täyttää korkeat terveydelliset ja 
ekologiset vaatimukset, eli se ei sisällä 
kemikaaleja terveydelle haitallisina 
pitoisuuksina.




