
        

Fyll i typ och antal 
gåvokort till höger.
Observera att minsta 
beställning är 20 st.

Företagsnamn

Er referens

Fakturaadress

Telefonnummer E-postadress

Fullständig leveransadress för postpaket

Vår referens

Beställningsdatum

Organisationsnummer

1. Gåvokort

3. BeställninGssida

4. teleGrammet

Vänligen fyll i er hälsning eller välj en 
standardfras här nedan.

Stort nöje! Önskar
Trevlig underhållning! Önskar

Vi lägger in er logotyp på gåvokort, banner 
och på telegramslippen. Vänligen bifoga 
logotypen i mejlet tillsammans med detta 
formulär. Formatet ska helst vara EPS, om 
annat format är det bra om upplösningen är 
minst 300 dpi.

1a. HÄLSNING 1b. DESIGN

3b. WEB-BANNERPå beställningssidan finns plats 
för en egen banner. Ni kan själva 
formge er banner eller överlåta till 
oss att göra en enkel banner med 
er logotyp och hälsning. Storlek 
är 600 pixlar hög och 250 pixlar 
bred. Formatet ska vara JPEG 
eller GIF.

Bannern kan göras klickbar. Fyll i den internetadress ni vill länka till. 
3c. LÄNKADRESS

4a. HÄLSNING

BESTÄLLNINGSFORMULÄR - POCKETOGRAM

PRODUKTIONSORDER

Övrigt / Kostnadsställe

Antal gåvokort:

Alla priser är exkl. moms. 

Gåvokortskuvert med partiallackat 

guldmönster.

FöretaGsinFormation

Antal: 3 kr/st  (9x15 cm)

Distribution med post 17,50 kr per brev

Distribution med e-post

Distribution med sms

Antal:

Antal:

Antal:
Startkostnad 750 kr
1,50 kr per sms

Startkostnad 2000 kr
0,75 kr per mejl

Övrigt

I F Y L L S  A V  P O C K E T O G R A M

GåvokortsBeställninG

Pocketogram AB • Spikgatan 3, 235 32 Vellinge • Orgnr: 559008-6822 •  F-Skattsedel
Kundtjänst 08-31 35 40 • info@pocketogram.se • www.pocketogram.se

tillval För Gåvokort

Förfallodatum Batchnummer Permalänk

Ja tack! Använd vår logotyp där det går!

Eller fyll i en ny hälsning här bredvid. 
Observera att endast 400 tecken kan användas.

Värde: 

Alla priser är exkl. moms. 

Du kan skicka in en egen bild 
eller välja ett av våra design-
förslag. Ange designförslag 
nedan.

Välj samma hälsning som på gåvokortet!

Ja tack! Vänligen gör en enkel banner åt oss med samma 
bild och hälsning som på gåvokortet!

GÅVOKORT

PORTO

DISTRIBUTION

KUVERT

GÅVOFRAKT

Pris:

Pris:

Pris:

Pris:

Pris:

Antal:

Antal:

Antal:

Antal:

Antal:

Pris:Antal:

Pocketogram Classic (99 kr/st + 10 kr gåvofrakt)

Pocketogram Grand (189 kr/st + 30 kr gåvofrakt)

Pocketogram Premium (269 kr/st + 50 kr gåvofrakt)

Pocketogram Deluxe (360 kr/st + 60 kr gåvofrakt)

Kostnadsfria tillval: 

2. loGotyp

FöretagsID

Digitala gåvokoder

Summer Edition

Christmas Edition

Pocketogram Platina (400 kr/st + 80 kr gåvofrakt)
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