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High Peakin tuotevalikoimasta löytyy paljon erilaisia 
tuotevaihtoehtoja joulunajan muistamisiin. Ja kaikkien 

tuotteiden postitus onnistuu tarvittaessa kauttamme myös 
suoraan lahjansaajien kotiosoitteisiin tai noutopisteisiin. 

Kirjeenä postiluukusta sujahtavat kätevästi max. 
250x353x30mm, 2kg kokoiset lahjat. Isommat lahjat 

toimitetaan pakettilähetyksinä Postin tai DHL:n toimesta joko 
noutopisteeseen tai kotiovelle. Toimituskustannuksen hintaan 

vaikuttaa paketin koko sekä paino.
 

Tähän esitteeseen olemme merkinneet kaikki 
kirjepostitettavat lahjat kirjekuori-symbolilla.

Piparkakkumaustekortti
Tuoksuvaa postia. Postikortin kokoinen (115x150 mm) 
maustekortti sisältää piparkakkumaustetta leivontaan. Kortin 
sisälle on valittavissa myös muita vaihtoehtoisia maus-
teita aina pippurista alkaen. Hinnat sisältävät 
moniväripainatuksen molemmin puolin.

1000 kpl à  1,39€

500 kpl à  1,60€

300 kpl à  1,90€

100 kpl à  3,95€

Aloituskulu 48 €

Korpikuusikon hunaja, 125 g
Kartonkiseen lahjapakkaukseen käsityönä pakattu lasipurkki täynnä 
pehmeää ja hienokiteistä hunajaa. 100% suomalainen, korkealuok- 
kainen lahja. Lahjapakkauksen ympärillä on erillinen vanerivyöte 
joka polttomerkataan yrityksen logolla tai vapaavalintaisella teks-
tillä. Hunaja säilyy huoneenlämmössä useita vuosia ja on näin 
ollen käytännöllinen liikelahja varastoitavaksikin. 
Hinnat sisältävät polttomerkkauksen vyötteeseen.

250 kpl à  13,90€

150 kpl à  14,35€

50 kpl à  14,90€

Aloituskulu 48 €

Oma muoto piparimuotti
Mitä sinun piparisi symboloi? Ruostumattomasta teräksestä omaan 
muotoon toteutettu piparimuotti on oiva lahja sellaisenaan tai haus-
ka lisä muiden tuotteiden kylkeen. Muotille on saatavissa useita 
erilaisia pakkausvaihtoehtoja. Muotin lopullinen hinta tarkistetaan 
tapauskohtaisesti halutun koon ja designin mukaan.  Esimerkkihinta 
bulk-pakatulle muotille (8x8x2 cm). Toimitusaika 6-7 viikkoa. 

500 kpl à  2,90€

Aloituskulu 165 €High Peak toivottaa
kaikille iloista 

joulunodotusta!



Glögi omalla etiketillä
Käsityönä suomalaisiin täysmarjamehuihin valmistetut glögit maistuvat, tuoksuvat sekä näyt-
tävät hyvältä. Tuotteet eivät sisällä maku- tai väriaineita. 0,5 litran lasipulloihin pakatut glögit 
ovat saatavana 7 eri maussa. Lasipullon kapsyylin väriksi on valittavissa punainen, kultainen tai 
valkoinen. Hinnat sisältävät kustomoidun monivärisen etiketin pulloon.

Suomalainen hillolajitelma, 4x45g
Suomalaiset Marjahillot valmistetaan käsityönä 100% aidoista 
raaka-aineista, hillojen marjapitoisuus on 75%, ja marjojen rakenne 
on säilytetty mahdollisimman ehjänä.  Maut ja värit tulevat suoraan 
Suomen puhtaasta luonnosta ja makeutukseen on käytetty aitoa 
sokeria ilman keinotekoisia maku- tai väriaineita. Lajitelma sisältää 
lakka-, karpalo-, mustaherukka- sekä mustikkahillot, jotka soveltuvat 
makujen puolesta erinomaisesti myös juustojen kanssa. Hillot toi-
mitetaan kartonkisessa rasiassa. Hinta sisältää tarramerkkauksen 
rasiaan.

50 kpl à  12,90€

Aloituskulu 48 €
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Perinteinen tai Mausteinen 
käsityöläisglögi

500 kpl à  5,45€

300 kpl à  6,30€

120 kpl à  6,65€

Aloituskulu 48 €

Suomi, Korpi tai Halla 
Juhlaglögi

500 kpl à  6,95€

300 kpl à  7,05€

120 kpl à  7,50€

Aloituskulu 48 €

Helmi Juhlaglögi tai 
Mansikkaglögi

500 kpl à  7,60€

300 kpl à  8,75€

120 kpl à  9,30€

Aloituskulu 48 €

Suklaatryffeli setti 
Suklaa ja chili ovat oiva makupari. Poppamiehen Hot Sauce-sarjan chilikastikkeet maustavat suklaatryffelit ja valloit-
tavat erilaisilla makumaailmoillaan. Kahvipöydässä tryffelien tarjoilun kruunaa käsityönä suomalaisesta teräksestä 
valmistetu Nikama vati (20 cm), jonka peilikiillotettu pinta heijastaa tarjottavat kauniisti. Setti sisältää vadin lisäksi 
kolme Poppamies chilipulloa, sekä kustomoidun reseptikortin tryffelien valmistukseen. Tuotteet toimitetaan pakat-
tuna harmaaseen huopakassiin (33x8x26 cm).

48 kpl à  53,90€

Aloituskulu 48 €
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Parasta kahvipöytään setti
Ihana setti kahvin sekä suomalaisen designin ystävälle. Suodatin-
pussiteline (19,7x11x4,2 cm) on valmistettu maalatusta teräksestä 
ja sen voi ripustaa seinälle tai jättää pöydälle keittiötä kaunistamaan. 
Puumuovikomposiitti kahvimitta kiinnittyy kätevästi telineeseen 
varren magneetin avulla.  Setin täydentää pussillinen 
(250 g) vastapaahdettua kahvia. Tuotteet toimitetaan 
pakattuna harmaaseen huopakassiin (33x8x26 cm). 
Hinta sisältää kustomoidun etiketin kahvipussiin.

50 kpl à  38,50€

Aloituskulu 48 €

Kotimainen servettiteline
Servettiteline (13,5x13,5x4 cm) on valmistettu maalatusta teräksestä ja nahasta. Servettiteline 
soveltuu erinomaisesti 25x25 cm kokoisille serveteille.  Lautasliinatelinettä voidaan käyttää 
myös tarjoilualustana vaikka makeisille, jonka lisäksi se on kaunis yksityiskohta kattauksissa. 
Servetit eivät sisälly tuotteen hintaan. Hinta sisältää laserkaiverruksen.

50 kpl à  21,50€

Aloituskulu 48 €

76 HIGH PEAK FINLAND OY  |  Tampere  |  Espoo  |  Pori 
myynti@highpeak.fi  |  www.highpeak.fi

HIGH PEAK FINLAND OY  |  Tampere  |  Espoo  |  Pori 
myynti@highpeak.fi  |  www.highpeak.fi

Jouluideat 2022    HIGH PEAK    HIGH PEAK    Jouluideat 2022HIGH PEAK    Jouluideat 2022

Makeaa ja kaunista setti
Kaunis pannunalunen (18x18x0,8cm) on val-
mistettu PEFC ja FSC -sertifioidusta koivuvane-
rista Suomessa. Monikäyttöinen pannunalunen 
kestää hyvin käyttöä sekä kuumuutta. Pannu-
nalusen pinta on käsitelty puulle tarkoitetulla 
vahalla, taustapuoli on koivunvarinen. Makeutta 
settiin tuo Fazer Lakritsi Chocolate&Liquorice 
pussi (246g), jossa pehmeä lakritsi on saanut 
kuorrutuksen Fazerin sinisestä suklaasta. 
Tuotteet toimitetaan kartonkisessa A4 rasiassa. 
Hinta sisältää kustomoidun kortin.

42 kpl à  26,90€

Aloituskulu 48 €

Sininen lahjasetti 
Sininen lahjasetti sisältää Suomen rakaste-
tuimpia suklaakonvehteja (246 g) kauniissa 
sydämenmuotoisessa rasiassa, sekä teräksisen 
kuparieristetyn juomamukin (500 ml). Liukukan-
nellinen muki pitää juoman kuumana 8 tuntia 
tai vaihtoehtoisesti kylmänä 24 tuntia. Muki on 
saatavana 5 tyylikkäässä metallinhohtoisessa 
värissä. Tuotteet toimitetaan pakattuna har-
maaseen huopakassiin (33x8x26 cm). Hinta 
sisältää laserkaiverruksen mukiin.

48 kpl à  29,90€

Aloituskulu 48 €
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Herkkuja kahvipöytään setti
Maistuva lahja toimistoille, tiimeille ja muille porukoille yhteisiin kahvipöytiin. Setti sisältää 
pussillisen (250 g) vastapaahdettua Brasilia-Kolumbia tilakahvisekoitusta, sekä rasian (500g) 
voilla leivottuja kotimaisia piparkakkuja. Tuotteet toimitetaan tukevassa posti-
tettavassa kartonkisessa rasiassa (220x150x100 mm). Pienestä lisähinnasta 
paketin sisään on mahdollista sujauttaa myös kustomoitu saatekortti. Hinnat 
sisältävät moniväripainetun etiketin kahvipussiin.

144 kpl à  21,85€

96 kpl à  22,95€

48 kpl à  23,50€

Aloituskulu 48 €

Jävla SåS pastasetti
Kotimaisen pastasoosin (340g) perustana toimii maukas ja kypsä 
tomaatti (74%). Setin täydentää 300 g italialaista Penne Mezze 
tricolore pastaa kangaspussissa. Tuotteet toimitetaan tukevassa 
postitettavassa kartonkisessa rasiassa (220x150x100 mm). Pie-
nestä lisähinnasta paketin sisään on mahdollista sujauttaa myös 
kustomoitu saatekortti. Hinnat sisältävät moniväripainatuksen 
kangaspussiin.

144 kpl à  14,95€

96 kpl à  15,30€

48 kpl à  15,85€

Aloituskulu 48 €

Sushisetti
8-osainen sushisetti, joka tekee sushien rullauksesta help-
poa, ja mahdollistaa herkullisen sushin valmistuksen alusta 
loppuun. Settiin kuuluu bambuinen sushimatto, bambuinen 
riisikauha, veitsi ja 5 paria syömäpuikkoja. Tuotteet toimite-
taan pakattuna kraft -lahjapakkaukseen. Hinnat sisältävät 
laserkaiverruksen riisikauhaan.

250 kpl à  9,95€

100 kpl à  11,80€

50 kpl à  12,90€

Aloituskulu 48 €
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Hunting pizza-setti
Täydellinen pizza syntyy kordieriiti pizzakivellä (33 cm), 
jolla onnistuu rapeapohjaisen pizzan paistaminen. Kiven 
mukana tulee kokoontaiteltava pizzalasta (63 cm), jolla 
pizza on kätevä siirtää lautaselle. Pizzakivi sekä lasta toi-
mitetaan pizzaboxissa.  Hinta sisältää laserkaiverruksen 
pizzalastaan.

50 kpl à  64,90€

Aloituskulu 48 €

Veitsisetti 
Ultimaattinen veitsisetti! Laadukas ja monikäyttöinen Orrefors Jernverk veitsisetti sopii lahjaksi 
joka kotiin. Settiin sisältyy kuusi eri veistä: keittiöveitsi, kuorimaveitsi, fileveitsi, santokuveitsi, 
leipäveitsi ja fileointiveitsi. Kaikissa veitsissä on miellyttävä akaasiapuusta valmistettu kahva. 
Veitset toimitetaan tyylikkäässä lahjarasiassa. Hinta sisältää laserkaiverruksen yhteen veitseen.

10 kpl à  139€

Aloituskulu 48 €

Renew lounassetti 
Euroopassa valmistettu ekologinen lounassetti koostuu lounaslaa-
tikosta (0,8L) sekä juomapullosta (0,5L). Tuotteiden materiaalina on 
innovatiivinen muovi Tritan™ Renew, joka hyödyntää 50% kierrätettyä 
materiaalia fossiilisten resurssien sijaan. Kierrätetyn materiaalin 
käyttö on todistettu käyttämällä ISCC Mass Balance Approach-to-
dennusta. Materiaali on puhdasta sekä ekologisesti kestävää. Kirkas 
juomapullo on avattavissa yhdellä kädellä ja se on saatavana 5 kork-
kivärillä. Ilmatiivis lounaslaatikko sopii jääkaappiin, pakastimeen, 
mikroaaltouuniin sekä astianpesukoneeseen.  Tuotteet toimitetaan 
kartonkisella info kortilla varustettuna, jonka avulla niiden ekologi-
suus avautuu myös loppukäyttäjälle. Hinnat sisältävät 1-väripaina-
tukset molempiin tuotteisiin.

100 kpl à  19,50€

50 kpl à  22,45€

25 kpl à  27,75€

Aloituskulu 48 €

Oma Design termosmuki
Korkealaatuinen ja käytännöllinen termosmuki, jonka voi räätälöidä omaa ilmettä 
vastaavaksi. Muki on saatavana kolmessa koossa (230 ml, 320 ml, 440 ml). 
Mukin pohjaväriksi on valittavissa musta, valkoinen tai hopea ja silikonirenkaan 
sekä hihan värille löytyy 17 vaihtoehtoa. Kaiken kruunaa laserkaiverrus tai paina-
tus, mukin kylkeen. Kaksiseinäinen termosmuki pitää juoman lämpimänä jopa 8 
tuntia. Kansi on BPA-vapaa ja mukin voi pestä astianpesukoneessa. 

Esimerkkihinta 320 ml mukille 1-väripainatuksella

250 kpl à  13,75€

100 kpl à  15,90€

50 kpl à  19,50€

Aloituskulu 48 €

Kaikki veitset ovat tilattavissa myös yksittäin!
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Esiliina kierrätyspuuvillasta
Tyylikäs deluxe esiliina päivittäiseen käyttöön 4 
harmoonisessa värissä. Essussa on säädettävät 
nauhat, jotka varmistavat sopivan istuvuuden, sekä 
tilava etutasku johon mahtuu kaikki tärkeimmät 
tarvikkeet. Esiliina on valmistettu kierrätetystä 
puuvillasta (280g/m2) AWARE™ -jäljitysaineella, 
jolla todennetaan aidosti kierrätettyjen materiaali-
en käyttö. 2% essun myynnistä saatavasta voitosta 
lahjoitetaan Water.org -järjestölle. Hinnat sisältävät 
1-väripainatuksen.

250 kpl à  14,95€

100 kpl à  17,10€

50 kpl à  19,60€

Aloituskulu 48 €

Fleecepeitto
Ihanan ylellisen pehmeä fleecepeitto (130x170 cm) 
on lämmin ja täydellinen käytettäväksi sekä sisällä 
että ulkona.  Viltti on saatavana kahdella kauniilla 
kuvioinnilla. Pallomaisen kuvionnin värivaihtoehtoina 
on valkoinen sekä vihreä, ja lainekuosin väreinä tum-
manharmaa tai beige. Peiton  materiaalina on 100% 
polyesteri. Peitto toimitetaan nauhalla käärittyyn 
lahjapakkaukseen.

50 kpl à  35,00€

Tarjoilulautanen
Ekologinen leppäpuusta Euroopassa valmistettu 100% luonnollinen soikea tarjoi-
lualusta. Kaunis tarjoilulautanen on saatavana kahdessa koossa. Materiaalin luon-
teesta johtuen alustojen koot voivat vaihdella tuotekohtaisesti. Hinnat sisältävät 
laserkaiverruksen. 

Aloituskulu 48 €

27x13x2cm

250 kpl à  6,45€

100 kpl à  7,40€

50 kpl à  8,95€

46x19,5x2,2cm

250 kpl à  11,05€

100 kpl à  12,80€

50 kpl à  13,95€
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Nappikuulokkeet & Bluetooth® -kaiutin
Combo, joka yhdistää nappikuulokkeet kaiuttimeen. Kun nappikuulokkeet otetaan kotelosta, ne kytkeytyvät päälle 
ja synkronoituvat automaattisesti keskenään. Kuljetuskotelo toimii myös nappikuulokkeiden latausasemana sekä 
kaiuttimena. Kotelo pystyy lataamaan varauksesta tyhjät nappikuulokkeet täyteen neljä kertaa yhdellä latauksella, ja 
nappikuulokkeita voidaan käyttää vähintään 4 tuntia ennen uusintalatauksen tarvetta. Kuulokkeet on ergonomisesti 
muotoilu ja paketin mukana tulee kahdet korvasovittimet.   Sekä nappikuulokkeissa, että kaiuttimessa on sisään-
rakennettuina mikrofoni ja musiikkisäätimet puheluita varten. Bluetoothin toiminta-alue on 10 metriä. Toimitetaan 
lahjapakkauksessa. Hinnat sisältävät moniväripainatuksen kaiuttimeen.

100 kpl à  37,40€

50 kpl à  39,50€

25 kpl à  44,70€

Aloituskulu 48 €

Otsavalaisin
Todella kevyt, helppokäyttöinen sekä energiatehokas otsa-
valaisin leveällä lähivalokeilalla. Otsalampussa on kestävä 
säädettävä otsapanta, helppokäyttöinen kytkin, kaksi valo-
voimakkuutta sekä punainen valo. Lamppu toimii kahdella 
AAA-paristolla, mutta on myös yhteensopiva ladattavien 
akkujen (NiMH) ja Litium paristojen kanssa. Maksimivalo-
virta 200 lm, suojausluokka IPX 4 (kestää roiskuvan veden). 
Otsalampulla on 5 vuoden takuu. Lamppu toimitetaan ho-
peanvärisessä lahjarasiassa.

50 kpl à  24,00€
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Talolyhty
Eksluusivinen talolyhtykokoelma on saanut 
inspiraationsa tunnetuista rakennustyyleistä 
sekä valosta, joka tulee ikkunoiden ja ovien läpi. 
Lasikeraamiset valkoiset tuikkuhdyt ovat käsinleikattuja 
ja sopivat täydellisesti kodikkaan sekä runollisen 
tunnelman luomiseen. Talomalleja löytyy useita erilaisia 
kahdessa eri kokoluokassa.

Korkeus 9-12,5cm

à  19,00€

Korkeus 14,5-22cm

à  32,00€

Kynttilälyhty
Kauniit Holmegaardin suunnittelemat kynttilälyhdyt sopivat loistavasti 
terasseille tai parvekkeille lisävalaistukseksi, sekä kauniiksi sisustuse-
lementeiksi sisätiloihin. Elegantit suupuhaltamalla valmistetut lyhdyt 
ovat saatavana kolmessa koossa sekä väreissä oliivi, harmaa ja kirkas.

Korkeus 16cm

Oliivi à  57,00€

Harmaa à  57,00€

Kirkas à  39,90€

Korkeus 25cm

Oliivi à  69,90€

Harmaa à  69,90€

Kirkas à  57,00€

Korkeus 29cm

Oliivi à  79,90€

Harmaa à  79,90€

Kirkas à  69,60€
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Vega Saarni
Kauneutta ja ikiaikaista viisautta. Aarni Vega kietoo 
yhteen upealla tavalla suomalaisen saarnen ja hennon 
ruusukultaisen taustan. Sateenkestävän kellon sydämenä 
toimii tarkka ja laadukas sveitsiläinen Ronda-koneisto. 
Rannekkeen leveys on 18 mm ja kello on säädettävissä 
sopivaksi 14-21 cm ranteeseen mukana tulevien 
työkalujen avulla. Aarni Vega toimitetaan tyylikkäässä 
lahjakotelossa, arvolleen sopivasti.

à  153,20€

Rakkaudesta metsiin Aarni valmistaa kestäviä tuotteita vastuullisista materiaaleista. 
Luonnonmateriaalien kauneus on tuotu esiin selkeän muotokielen avulla. Aarni-kelloille 
on myönnetty Design from Finland -merkki tunnustuksena suomalaisesta muotoilusta. 

Puu paranee ikääntyessään ja se on kauneimmillaan ja parhaimmillaan juuri luonnollisena, 
prosessoimattomana. Siksi Aarni-tuotteissa käytetty puu on käsitelty vain kevyesti 

erikoisöljyllä – muuta ei tarvita.

Loihi Eeben
Lumoava katseenkääntäjä. Aarni Loihi kellon hillittyä kellotaulua reunustaa 
arvokkuutta henkivä, lähes musta eebenpuu. Tyylikkään kokonaisuuden 
viimeistelee kotimaisesta hirvennahasta valmistettu ranneke, joka hurmaa 
pehmeydellään. Sateenkestävän kellon sydämenä toimii tarkka ja laadukas 
sveitsiläinen ETA-koneisto. Rannekkeen leveys on 20 mm. Aarni Loihi 
toimitetaan tyylikkäässä lahjakotelossa, arvolleen sopivasti.

à  167,20€
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Kotimaiset merinovillalapaset 
Suomessa korkealaatuisesta 100% mulesing-
vapaasta merinovillasta valmistetut lapaset, joiden 
yksinkertainen neulos pitää kädet miellyttävän 
lämpöisenä. Mustat lapaset ovat saatavana kahdella 
eri heijastavalla painokuviolla M sekä L koossa. 
Lapaset toimitetaan pakattuna lahjapakkaukseen. 
Hinnat sisältävät kustomoidun vyötteen pakkauksen 
ympärille.

100 kpl à  28,50€

50 kpl à  31,90€

30 kpl à  33,50€

Aloituskulu 48€
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Secrid Miniwallet turvalompakko
Aidosta nahasta valmistettu Secrid Miniwallet (65x102x21mm) edustaa kaikkea mitä hyvältä 
lompakolta vaaditaan. Luottokorttien lisäksi nepparikiinnitteisessä lompakossa kulkevat mu-
kana myös setelit sekä kuitit. Lompakon alumiininen kuori estää luvattoman RFID skannauksen. 
Korttikoteloon mahtuu kerralla 5 korttia, jotka nousevat porrastetusti ylös napin painalluksella. 
Lompakko on saatavana useassa värissä. Lompakon mekanismilla on 2 vuoden 
takuu ja se toimitetaan lahjapakkauksessa. Hinta sisältää laserkaiverruksen.

25 kpl alkaen à  54,10€

Aloituskulu 48€

21

Jouluideat 2022    HIGH PEAK    



Kotimainen merinovillapipo
Trendikäs kotimainen pipo kaksinkertaisella taitteella. Pipon materiaalina on ekologinen muleising -vapaa 
100% merinovilla. Pipon väri on valittavissa laajasta värikartasta. Hinnat sisältävät nahkajäljitelmämerkin 
stanssatulla logolla. Pipo on saatavana myös muhkealla tupsulla varustettuna  à 2,50 € lisähintaan.

500 kpl à  17,50€

250 kpl à  19,20€

100 kpl à  21,90€

Aloituskulu 80 €

Merinovilla tuubihuivi 
Euroopassa valmistettu merinovillainen BUFF-tuubihuivi  on 
ympärivuotinen perusvaruste työhön sekä  vapaa-aikaan. Huivi toimii 
ohuena pipona, huppuna sekä kaulan- ja kasvojen suojana. Salilla ja 
liikkuessa huivi taittuu näppärästi hikinauhaksi tai hiuspannaksi.  Huivi 
on valmistettu luontoa ja eläimiä kunnioittaen mulesing-vapaasta 
100% merinovillasta, 125g/m2. Hygieninen luonnonmateriaali 
siirtää tehokkaasti kosteutta tasaten lämpötilavaihteluita. Koko: 
24,5x65 cm. Huivi on saatavana useassa kauniissa värissä. Hinta 
sisältää 1-väripainatuksen.

50 kpl à  24,90€

Aloituskulu 48 €

Lisähinnasta à 1,90 €  huiville 
on tilattavissa valkoinen 
kiristysnarullinen kangaspussi.
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Lahjakortti on täydellinen ratkaisu lahjaksi, 
palkitsemiseen sekä muistamiseen. 

Anna lahjansaajan tehdä päätös puolestasi ja valita mieluisin tuote lahjakortin tarjoamista 
vaihtoehdoista. Näin annat lahjaksi juuri sitä, mitä saaja haluaa ja tarvitsee.

Näin kortti toimii: lahjanantajana sinun tarvitsee vain antaa kortti, lopusta huolehtii 
kortin tuottaja. Kortinsaaja valitsee itse lahjan kortin valikoimasta ja lahja toimitetaan 

kortinsaajan valitsemaan noutopisteeseen.
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Vinga lahjakortti
Vingan lahjakortti sisältää laajan valikoiman eri 
tuoteryhmien tuotteita. Mukana on myös vaihto-
ehtoja muilta arvostetuilta tuotemerkeiltä kuten 
Wilson Sports, Rosendahl ja Converce. Lahja-
kortti on saatavana viidessä hintaluokassa ja 
korttiin sekä kirjautumissivuille on mahdollista 
saada oma yksilöity tervehdys lisähinnasta.

Katso valikoima:
getmygift.se/fi/nobel
getmygift.se/fi/classic
getmygift.se/fi/royal
getmygift.se/fi/extravagans
getmygift.se/fi/imperial

NOBEL  à29,80€

CLASSIC  à39,80€

REGAL  à55,80€

EXTRA  à73,80€

IMPERIAL  à109,80€

Joyful lahjakortti
Joyfyl korttien lahjavalikoima tarjoaa laajan kattauksen 
tuotteita sekä tekstiilejä niin kotiin, keittiöön, liikuntaan 
kuin vapaa-aikaankin. Lahjakortti on saatavana neljässä 
hintaluokassa ja korttiin sekä kirjautumissivuille on 
mahdollista saada oma yksilöity tervehdys lisähinnasta.

Katso valikoima:
joyfulgiftcard.fi/lahjavalikoima

BASIC à29,00€

EXTRA à49,00€

PREMIUM à69,00€

LUXURY à99,00€

Connaisseur lahjakortti
Connaisseur lahjakorttien valikoimasta löytyy 
laadukkaita tuotteita hyvinvointiin, keittiöön, sisus-
tukseen sekä herkutteluun liittyen. Mukana myös 
elintarvikkeita. Lahjakortti on saatavana kahdessa 
hintaluokassa ja korttiin sekä kirjautumissivuille 
on mahdollista saada oma yksilöity tervehdys 
lisähinnasta.

Katso valikoima:
www.ccard.fi -> kirjaudu sisään koodilla
SELECTED-kortin koodi: UNLIMITED23
SUPREME-kortin koodi: UNLIMITED39

SELECTED à29,00€

SUPREME à49,00€

https://getmygift.se/fi/nobel
https://getmygift.se/fi/classic
https://getmygift.se/fi/royal
https://getmygift.se/fi/extravagans
https://getmygift.se/fi/imperial
https://www.joyfulgiftcard.fi/lahjavalikoima/
http://www.ccard.fi


Juuttipussi
Juuttikankaasta valmistettu joulusäkki vetonaruilla toimii hauskana 
lahjapussina monenmoisille tuotteille. Juuttipussi on saatavana kolmes-
sa koossa: S 14x22 cm, M 25x32 cm ja L 30x47 cm. Hinnat sisältävät 
1-väripainatuksen.

Koko S 100 kpl à  3,90€

Koko M 100 kpl à  4,30€

Koko L 100 kpl à  5,35€

Aloituskulu 48 €

Juuttikassi
Juuttikassiin sisälle sopii hiukan painavammatkin lahjatuotteet. Kassi on laminoitu 
sisältä ja siinä on pyöreät puuvillakahvat. Kassin koko on 30x19x30 cm. Hinnat sisäl-
tävät 1-väripainatuksen.

250 kpl à  5,10€

100 kpl à  5,75€

50 kpl à  6,95€

Aloituskulu 48 €
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Paketointi on osa lahjaa.
Valikoimastamme löytyy paljon 
erilaisia lahjakasseja ja -pusseja.

Lumihiutale paperikassi
Punainen lahjakassi lumihiutale kuosilla ja narukah-
voilla. Kassiin on kiinnitetty myös valmiiksi pieni kortti. 
Kassi on saatavana kolmessa koossa: S 16x10x23 cm, 
M 22x11x30 cm ja L 26x11x36 cm. Hinnat sisältävät 
1-väripainatuksen kassiin tai korttiin.

Koko S 100 kpl à  2,60€

Koko M 100 kpl à  3,10€

Koko L 100 kplà  3,95€

Aloituskulu 48 €
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Tilaa joulukalenterit ajoissa! 
Kalenterivalikoimastamme löytyy 
paljon erikokoisia sekä -muotoisia 

malleja mistä valita!
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High Peak + Reforest
PUHTAAMPI TULEVAISUUS

Puhtaampi tulevaisuus. Mistä on kyse? Reforest luo uusia hiilinieluja 
Suomeen metsittämällä kuntien ja kaupunkien jättö- ja hukkamaita. 

Uusien alueiden metsittäminen on yksi parhaista keinoista sitoa 
hiilidioksidia ilmakehästä ja siten hillitä ilmastonmuutosta. 

Tarjoamme yrityksille mahdollisuutta kompensoida päästöjään 
metsäalueita istuttamalla. Jokaiseen myymäämme tuotteeseen 
voidaan lisätä puun taimen istutus. Myymme taimien istutuksia 

myös erikseen lahjakorttimallina. Yhden taimen istuttaminen 
kustantaa 6 €. Hinta sisältää istuttamisen lisäksi taimesta 

huolehtimisen kunnes se kasvaa itsenäisesti. Tarina taimen 
istuttamisesta kerrotaan myös lahjan vastaanottajalle tuotteen 

mukana menevässä kortissa. Näin hänkin tulee tietoiseksi lahjaan 
liitetystä lisäarvosta.

Vuoden autoilun (20 tkm) päästöt 
voit kompensoida istuttamalla 10 
puuta.

Yhden matkustajan edestakainen 
lento New Yorkiin kompensoidaan 
istuttamalla 4 puuta.

Voit kompensoida yhden 
suomalaisen henkilön päästöt 
istuttamalla 43 puuta suomalaiseen 
hiilinieluun.

Tiesitkö että...

+

Sähköinen Lahjakauppa
Sähköinen selainpohjainen lahjakauppa on yritykselle kätevä ja nykyaikainen keino jakaa 
lahjoja ilman fyysistä tapaamista. Kaupan avulla lahjat liikkuvat notkeasti niin etätoimistoille 
kuin kaukaisemmillekin paikkakunnille. Lahjakauppa soveltuu kaikkiin lahjanantotarpeisiin ja 
-tilanteisiin. Sitä voi hyödyntää perinteisiin joulu- ja kesäahjoihin, mutta myös erilaisiin muihin 
muistamisiin esimerkiksi yrityksen juhlavuotena, vappuna, pääsiäisenä, syksyn piristeenä tai 
vaikkapa töihin paluun aikaan. Kauppa-alusta ei ole kertakäyttöinen, vaan samaa alustaa 
voidaan hyödyntää eri tarkoituksiin tuotevalikoimaa vaihtamalla.  Kaupan kautta lahjoja 
voi jakaa niin henkilökunnalle, asiakkaille kuin muillekin sidosryhmille. 

Lahjakauppa antaa myös lahjansaajille valinnanvapautta ja tarjoaa mm. työntekijöille 
mahdollisuuden vaihtoehtoisiin lahjoihin myös verottajan hyväksymällä tavalla. Itse valittu 
lahja on yleensä mieluisampi ja täyttää paremmin henkilökohtaiset tarpeet.

Kauppa personoidaan jokaisen yrityksen ilmeen mukaiseksi. Lahjakaupan tuotteille 
määritellään asiakkaan toimesta hintaryhmä, jonka mukaan valitaan tarpeeseen sopivat 
tuotteet kauppaan. Asiakas päättää kuinka monta lahjaa haluaa antaa, ja sen perusteella 
luodaan yksilölliset koodit lahjansaajille jaettavaksi. Jokainen koodi on käyttökelpoinen vain 
kerran ja tyyli jakaa kauppalinkki sekä koodit eteenpäin on yrityksen päätettävissä.   
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Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.

Nämä ja monta muuta ideaa 
löydät osoitteesta

www.highpeak.fi


