DIN BUTIK SKAL VÆRE MED TIL AT LEVERE FIRMAJULEGAVER!
Vi vil gerne præsentere dig for www.mariagerfjordgaven.dk - et online julegavekoncept med firmajulegaver.
Idéen – firmajulegaver fra og til Mariagerfjord
Selve konceptet er en webshop, hvor lokale virksomheder kan købe firmajulegaver til deres ansatte – alt
sammen fra lokale butikker.
Virksomheden køber koder, hvorefter medarbejderen selv kan bestille sin egen julegave fra webshoppen.
Butikken, som sælger julegaven, sørger for at pakke julegaven flot ind og afleverer den et centralt sted.
Julegaven bliver derefter fragtet videre til medarbejderens arbejdsplads, hvorefter virksomheden kan give
den videre til medarbejderen inden juleferien.
Konceptet er til dig og din butik
Vi tilbyder lokale butikker at blive en del af julegaveshoppen ved at levere attraktive og interessante
julegavevarer i 3 valgfrie prisgrupper (der må leveres gaver til alle prisgrupper – og gerne gaver målrettet til
hhv. mænd og kvinder): Mange butikker er leverandør til julegaveshoppen - vi henstiller derfor til, at du som
leverandør vælger varer, som du allerede har i butikkens eget sortiment.
1

Julegaveidéer til 450-550 kr. (normal salgspris incl. moms)
o Julegaverne afregnes til fast pris: 400 kr. minus 20 kr. i administrationsgebyr = 380 kr.

2

Julegaveidéer til 650-800 kr. (eller højere) (normal salgspris incl. moms)
o Julegaverne afregnes til fast pris: 600 kr. minus 20 kr. i administrationsgebyr = 580 kr.

3

Julegaveidéer til mere end 850 kr. (eller højere) (normal salgspris incl. moms)
o Julegaverne afregnes til fast pris: 800 kr. minus 20 kr. i administrationsgebyr = 780 kr.

Jo mere attraktivt tilbud du laver, des større salg
Erfaringerne viser, at jo mere attraktiv gaven er, desto flere er der, der vælger gaven. Administrationsgebyret
dækker foreningernes samlede udvikling af webshoppen, markedsføring, fragt
og administration.
Da der er særlige regler for beskatning af firmajulegaver, skal gaverne udover at være et attraktivt køb,
være konkrete og specifikke, ligesom gaven ikke må kunne byttes til andre varer.
Overordnet tidsplan
07.09 Sidste frist for tilmelding om at deltage i www.Mariagerfjordgaven.dk
18.9 Sidste frist for indlevering af tekst, foto og logo omkring vare til
julegaveshoppen
September Gaver kodes ind i shoppen – og skal godkendes af butikken
Ca. 1.10 www.Mariagerfjordgaven.dk er klar til julegavehandlen 2019
1.12 Sidste frist for bestillinger af gaver på www.Mariagerfjordgaven.dk
2.12 Butikken modtager bestillingsliste over samtlige bestillinger
13.12 Butikken afleverer alle bestilte varer med tydelig markering af modtager.
Varerne afleveres samlet et centralt sted – anvises senere
16.-19.12 Julegaverne omdeles til virksomheder og medarbejdere

Vil du være med i Mariagerfjordgaven.dk?
Som du kan se, skal vi have din tilmelding senest mandag den 7. september.
Information om varer, fotos og butikkens logo sendes senest fredag den 18. september til Torben
Christensen citychef@hobro.com
(Skema til varebeskrivelse fremsendes efter tilmeldingen)

Torben Christensen
Tlf. 2444 5993

PS. Sidste års udgave kan ses på www.mariagerfjordgaven.dk
Som noget nyt opdeles gaverne til hhv. mænd – kvinder og blandet.
Ændringen skyldes reviderede regler for personalegaver fra SKAT.

SVARKUPON

vi vil gerne levere gaver til www.mariagerfjordgaven.dk
Butik: _______________________

Tlf.: _____________________

Kontakt: _____________________

Mail:____________________

Tilmelding sendes til: citychef@hobro.com

Tilmelding senest mandag den 7. september 2020.

