
  Dansk Erhvervsbeklædning 
  Dansk Skilte Reklame 

  Korsvang Centret - DK 5610 Assens 
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713684 

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?  

 

206/10 

  
 

- GAVEN ALLE VÆLGER 

• Gavebevisløsning hvor modtageren på en hjemmeside vælger sin gave blandt 25 - 40 valgmuligheder. 
• Glade modtagere - medarbejdere og kunder. 
• Nem håndterings- og logistikløsning. Gaven sendes direkte til modtagerens privatadresse. 
• Den perfekte løsning til firmaet med flere underafdelinger og flere gaveudleveringssteder. 
• Løsningen er godkendt af SKAT 
 

- Mulighed for firmalogo, samt hilsen fra firmaet 
- Der vil ligeledes være mulighed for en sluthilsen når brugeren har valgt sin gave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Når De har valgt gave og indtast leveringsadressen, bekræft valget med genindtastning af kortnummeret. 
• Der sendes omgående en ordrebekræftelse pr. mail. 
• Når pakken overgår til POST Danmark sendes ”Track and Trace” nr. pr. mail. 
• Levering indenfor 7 dage. 
• Ved reklamationer samt fejl og mangler kontaktes kundeservice på telefon +45 64713608*. 
• Gavebeviset er i lavet i en høj kvalitet, så det signalerer eksklusivitet. 
 

GAVEN ALLE VÆLGER 

Det mest omfattende gavekoncept af sin slags i Danmark 
 

• Altid bredt udvalg med minimum 25 forskellige artikler i hver prisklasse. 
• Gaveshoppen er opkoblet til lagersaldoen, hvilket giver garanti for at De altid får den valgte gave. 
• Stærke varemærker, der tilsammen gør udbuddet komplet. 
• Gavens gennemsnitlige pris er højere end gavekortets værdi: Den lette løsning for giveren og den bedste 
løsning for modtageren!  

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
 

> https://danskerhvervsbeklaedning.dk/beklaedning/206/sider/206.htm 
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> https://www.joyfulgifts.dk/FAQ.aspx  
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