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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.

Oma muoto piparimuotti
Mitä sinun piparisi symboloi? Ruostumattomasta teräksestä 
omaan muotoon toteutettu piparimuotti on oiva lahja sellai-
senaan tai hauska 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 €

Piparkakkumaustekortti
Tuoksuvaa postia. Postikortin kokoinen (115x150 mm) 
maustekortti sisältää piparkakkumaustetta leivontaan. Kortin 
sisälle on valittavissa myös muita vaihtoehtoisia mausteita 
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 €

Piparit eivät ole pelkästään makeita jälkiruokakeksejä, niiden pitkään 
historiaan liittyy myös yllätävän paljon jännittäviä uskomuksia. 

Piparkakkujen eri muotojen vertauskuvallisia merkityksiä: 

Porsaanmuotoinen pipari 
Symboloi viikinkiajan uhrileipää, jonka avulla jumalilta toivottiin rikkautta. 

Perinteinen, kukan muotoinen pipari 
Hyvän sadon, rikkauden ja hedelmällisyyden vertauskuva. 

Piparkakku-ukko tai piparkakku-akka 
Pitkän ja onnellisen elämän symboli. 

Sydän, tähti ja lintu 
Uskonnollisia rakkauden, uskon ja Pyhän Hengen vertauskuvia.

High Peak toivottaa
kaikille iloista 

joulunodotusta!
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Kinkunpaistajan setti
Kinkku on joulupöydän kunkku! Lisäpotkua joulukink-
kuun tuo kuorrutus Poppamiehen reseptillä. Setti 
sisältää Texas Beef Rub mausteseospussin (200g) 
ja Amerikan Classic Yellow sinapin (275 ml) sekä 
digitaalisen paistomittarin kirjalaatikossa. Tuotteet 
toimitetaan kartonkisessa rasiassa. Hinta sisältää 
vyötteen mittarilaatikon ympärille.

60 kpl à  29,90€

Aloituskulu 48 €

Suklainen peltipurkki
Laadukas peltipurkki (105x165 mm) kätkee sisäänsä 250g 
Fazerin sinisiä maitosuklaakonvehteja kangaspussissa. Kätevä 
peltipurkki toimii kivana lahjapakkauksena ja jatkokäytössä 
säilytyspurkkina. Purkki on saatavana mattapunaisena ja  -mus-
tana sekä hopean värisenä. Hinta sisältää laserkaiverruksen 
purkkiin sekä 4-väripainatuksen kangaspussiin.

100 kpl à  20,50€

Aloituskulu 48 €

Hämmentäjän setti
Kotimainen setti sisältää oheistuotteet puuronkeit-
toon. Koivuvanerinen pannunalunen on leikattu 
kauniiseen peikonlehden muotoon. Jokipiin Pellavan 
Jugend patalappu suojaa sormet ja massiivikoivuinen 
kattilavahti pitää kattilan kannen raollaan – näin 
höyryt pääsevät ulos ja keitos ei kiehu yli. Tuotteet 
toimitetaan kartonkisessa rasiassa. Hinta sisältää 
laserkaiverruksen aluseen.

50 kpl à  29,50€

Aloituskulu 48 €

Valikoimastamme löytyy paljon eri kokoisia 
ja mallisia peltipurkkeja ja -rasioita erilaisiin 
käyttötarkoituksiin. 

Pelttipurkki on jo itsessään tarpeellinen ja 
käytännöllinen hyödyke, mutta toimii loistavasti 
myös lahjapakkauksena monenmoisille 
tuotteille. Purkit ovat kustomoitavissa 
painatuksella, stanssauksella tai 
kaiverruksella. Minimi 100 kpl. Kysy lisää.

Bambu tarjoiluottimet
Aidolla bambuvarrella varustetut ottimet  sopivat salaateille sekä muuhun tarjoiluun. Ottimien muotoilu on perin-
teinen, mutta silti leikkisä. Terän materiaalina on ruostumaton teräs. Ottimien pituus on 24,3 cm ja ne toimitetaan 
lahjapakkauksessa (27x15x2 cm). Hinta sisältää personoidun vyötteen laatikon ympärille.

60 kpl à  21,90€

Aloituskulu 48 €
Joulukinkun valmistus
Aineet:*  Paistettu joulukinkku

*  Poppamies American Classic Yellow 

sinappia* 1/2 dl Poppamies Texas Beef Rub-maus-

teseosta*  1/2 dl korppujauhojaOhje: Sekoita Poppamies Texas Beef Rub 

ja korppujauhot. Valele kinkun pinta, josta 

kamara on poistettu, reilusti Poppamies 

American Classic Yellow sinapilla. Ripot-

tele pintaan tasaisesti korppujauhoseos. 

Lämmitä uuni ylälämmölle 250 asteeseen. 

Paista kinkkua noin 10 minuuttia, kunnes 

kuorrutus on saanut hieman väriä, mutta 

varo polttamasta.
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Think Todayn vastuulliset ja tyylikkäät tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan 
Suomessa uusiokäytetyistä materiaaleista. Käytettävät materiaalit ovat usein 

aina erilaisia, joten myös tuotteiden sävyt, vahvuudet, struktuurit ja kuosit 
vaihtelevat. Tuotteista tulee tätä kautta yksilöllisiä ja esteettisiä käyttötuotteita.

Keraaminen alusta
Kaunis yksityiskohta kattauksessa ja monikäyttöinen 
apuväline keittiössä. Tuote toimii niin pannun-, la-
sin- kuin kynttilänkin alustana tai coolerina ruoille ja 
juomille. Alustan (16x16 cm) materiaalina on säänkes-
tävä uusiokäytetty keraaminen laatta ja se toimitetaan 
käyttöohjeellisessa kartonkisessa pakkauksessa. 
Alusta on saatavana 1-osaisena ta 4-osaisena mallina. 
Hinta sisältää tarramerkkauksen.

50 kpl à  26,50€

Aloituskulu 48 €

Karttatarjotin
Pieni ja kätevä tarjotin (27x13 cm) on valmistettu suoma-
laisesta koivuviilusta ja uusiokäytetystä aidosta käytöstä 
poistetusta Maanmittauslaitoksen paperikartasta. 
Alueet, paperin sävymaailma ja karttakuosit vaihtelevat.  
Hinta sisältää 1-väripainatuksen pohjaan.

100 kpl à  22,90€

Aloituskulu 48 €

Pannunalunen
Monikäyttöinen tuote, joka soveltuu niin pannunalu-
seksi, kattausalustaksi kuin somisteeksikin. Alusen 
(17x25 cm) materiaalina on uusiokäytetty laminaatti 
ja se toimitetaan tyylikkäässä kartonkisessa pakka-
uksessa. Hinta sisältää laserkaiverruksen.

50 kpl à  26,50€

Aloituskulu 48 €
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BookBeat äänikirja lahjasetti
Hemmotteleva lahja. BookBeat Premium lahjakortti tarjoaa laajan valikoiman ääni-
kirjoja kuunneltavaksi rajattomasti 2 kk ajaksi. Lisänautintoa rentoutumishetkeen 
tuo pehmeät silmälaput sekä Fazerin sininen maitosuklaalevy (100g). Tuotteet 
toimitetaan kartonkisessa A5 lahjarasiassa. Hinta sisältää moniväripainatuksen 
maskiin.

60 kpl à  49,90€

Aloituskulu 48 €

Luin Living Bamboo pyyhe
Imukykyisen ja pieneen säilytystilaan mahtuvan hamam-tyyli-
sen pyyhkeen (90x180 cm)ohella tuote toimii myös tyylikkäänä 
hartiahuivina sekä upeana helposti hoidettavana vilttinä kodin 
sisustuksessa. Luonnonmateriaali bambu on kashmirmaisen 
pehmeä, silkkisen hohtava, kevyt sekä helppohoitoinen. Pyyhe 
on saatavana 6 värissä. Logomerkkaus hinnoitellaan erikseen.

50 kpl à  39,90€

Aloituskulu 48 €

Kierrätystorkkupeitto
Tyylikäs harmaa mélange fleece torkkupeitto (170x130 cm) 
on valmistettu 30% kierrätetystä polyesteristä. Peittoon on 
mukava kääriytyä terassille nauttimaan kauniista illasta tai 
lepäämään kotisohvalle. Peitto muuntuu helposti ponchoksi 
kätevän napin avulla! Peitolla on OEKO-TEX Standard 100 ser-
tifikaatti ja se toimitetaan lahjapakkauksessa. Hinta sisältää 
brodeerauksen peittoon.

50 kpl à  24,90€

Aloituskulu 48 €

Lexon Mino+ kaiutin
Pieni ja siro bluetooth kaiutin (3,7x3,2 cm) on saatavana useassa raikkaassa värissä. Kaiuttimen 
3W teho tarjoa kuuluvan ja laadukkaan äänentoiston ja siinä on myös sisäänrakennettu mikrofoni. 
Kaiuttimessa on langaton lataus, mutta mukana tulee myös USB-kaapeli. Akun kesto on noin 3 
tuntia. Toimitetaan ikkunallisessa lahjapakkauksessa. Hintoihin sisältyy laserkaiverrus tai 1-väri-
painatus.

250 kpl à  20,00€

100 kpl à  21,00€

50 kpl à  22,00€

Aloituskulu 48 €
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Lämmittävä lahjasetti
Kotimainen Jokipiin Pellavan kauratyyny (14x45 cm) on hoi-
totyyny, jota voi käyttää sekä lämmitettynä että jäähdytettynä. 
Tyynyn materiaali on 50% pellavaa ja 50% puuvillaa. Viileinä 
talvi-iltoina lisälämpöä tuo teen ja hunajan yhdistelmä. Purkil-
linen (125 g) suomalaista pehmeää ja hienokiteistä hunajaa 
toimitetaan kaiverretulla vanerivyötteellä varustettuna. 
Teepussi (50 g) sisältää kustomoidun 4-värisen eti-
ketin. Tuotteet toimitetaan pakattuna kartonkiseen 
rasiaan.

100 kpl à  46,95€

Aloituskulu 48 €

Jouluvalosarja
Kaunis valosarja sisäkäyttöön. Ketjussa on 20 LED -valollista 
puista tähteä. Toimii 2 AA -paristolla (eivät sisälly hintaan). 
Valojen virtakytkin on paristokotelossa. Valosarja toimitetaan 
kartonkisessa pakkauksessa (15x8,2x2,3 cm). Hinnat sisältävät 
1-väripainatuksen koteloon.

500 kpl à  4,80€

250 kpl à  5,45€

100 kpl à  6,35€

Aloituskulu 48 € Eräilijän setti
Koivuinen kuksa (1,2 dl) on helppokäyttöinen ja kevyt 
juoma-astia eräretkille.  Pussillinen (150 g) kuivattuja 
luomuhedelmiä ja pähkinöitä pitää suurimman nälän 
loitolla ja energiatason kohdallaan. Tuotteet toimi-
tetaan kartonkisessa pakkauksessa. Hinta sisältää 
laserkaiverruksen kuksaan.

50 kpl à  23,90€

Aloituskulu 48 €

Muoviliukuri
Perinteinen liukuri (44x33,3x0,4 cm) on varustettu kahvalla 
sekä suurella mainospinta-alalla. Muoviliukuri on kevyt, nopea 
ja kestää hyvin pakkasta. Liukuri on saatavana varastoväreissä 
valkoinen, punainen ja sininen. Yli 1000 kpl tilauserissä värivali-
koma on laajempi. Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen. 

500 kpl à  3,80€

250 kpl à  4,35€

100 kpl à  5,75€

Aloituskulu 48 €
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Suunto 3 urheilukello
Suomessa suunniteltu ja valmistettu Suunto 3 
on saanut inspiraationsa Pohjolan luonnosta. 
Se on suunniteltu sulautumaan elämääsi – se 
sisältää henkilökohtaisen, mukautuvan 
harjoittelunohjauksen sekä kokonaisval-
taisen, ympärivuorokautisen aktiivisuu-
den seurannan, joka laskee askeleet ja 
seuraa unta, stressiä ja palautumista. 
Kellossa on erittäin pehmeä mikrokui-
tutekstiiliranneke, jonka jousto takaa, 
että se istuu täydellisesti ranteeseen 
ja tuntuu mukavalta, hengittävältä ja 
tukevalta. Väreinä All Black ja Pebble 
White Light Gold.

à  149,00€

Hierontavasara 
Langaton ja kevyt hierontavasara sopii niin 
kuntoiluun kuin fysioterapiaan. Se auttaa 
lämmittelemään ennen harjoittelua, toipu-
maan rauhallisesta harjoittelusta tai lievit-
tämään kipua kovan harjoittelun jälkeen. 
Mukana tulee 6 hierontapäätä. Moottorin 
teho on 30 W/3 300 kierrosta minuutissa. 
Nopeussäätö 1–9. Akku 2 500 mAh, jännite 
14,4–16,8 V. Latausaika on 3–4 tuntia ja 
toiminta-aika 5–6 tuntia. Toimitetaan kar-
tonkipakkauksessa. 

25 kpl à  99,80€

Frisbeegolfkiekko
Laadukas frisbeegolfkiekko on saatavana on kolmessa mal-
lissa: Putter, Midrange ja Driver. Putteri on kiekoista tarkin ja 
tarkoitettu väylän viimeisiin, lyhyisiin heittoihin. Midrange lentää 
pidemmälle ja sen avulla voidaan suorittaa lähestymisheitot. 
Driver on suunniteltu pitkänmatkan heittoja varten. Kiekon väri 
valittavissa useista eri värivaihtoehdoista ja tilauserään voi si-
sällyttää eri kiekkomalleja. Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen.

500 kpl à  9,80€

250 kpl à  10,50€

100 kpl à  11,80€

Aloituskulu 48 €



Myös glögin ilme on aina uniikki
- haluamme tukea

erityistaitelijoita, joten annamme
ilmeemme vuosittain eri

taiteilijoiden käsiin! Taitelijat
saavat tuloa, me valloittavaa

taidetta pulloihimme ja lahjan
saaja joka joulu uuden

yllätyksen.
 
 

Vuoden 2021 ilmeen on 
suunnitellut Kalle K. A. Siltanen,
pirkkalalainen osatyökykyinen
kuvantekijä. Kallelle ominaisia

tekniikoita ovat perinteinen piirtäminen
ja akvarellimaalaus. Hänen työssään

näkyy japanilaisen populäärikulttuurin
vaikutus, joka yhdistyy

henkilökohtaiseen kiinnostukseen
myyttisistä olennoista. Kalle

työskentelee NEO – OmaPolun
taidepajassa.

 

Glögin pohjana on Omenasiepparin
Uudenmaalaisista puutarhoista siepatuista

omenoista puristettu suodattamaton
omenatuoremehu. Mehun maku heijastelee

luonnon rytmiä, sillä omenat puristetaan ja mehu
pullotetaan keruupäivänä. Jokainen pullollinen

on siis ainutlaatuinen sekoitus juuri sinä
satokauden hetkenä kypsyneitä omenoita.
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Kahvihetki setti
Jouluisen kahvihetken kruunaa pipari. Kartonkinen tuubi 
(73x186 mm) sisältää 200 g kotimaisia voilla leivottuja perin-
teikkäitä piparkakkuja. Pussillinen (250g) Brasilia-Kolumbia 
tilakahvisekoitusta toimitetaan vastapaahdettuna. Tuotteet 
pakataan harmaaseen huopakassiin (33x26x8 cm). Hinnat 
sisältävät kustomoidun etiketin tuubiin sekä kahvipussiin.

100 kpl à  19,95€

50 kpl à  21,70€

Aloituskulu 48 €

Omenasieppari glögisetti
Omenasiepparin glögi vähentää hävikkiä ja luo mahdolli-
suuksia! Omenat on kerätty paikallisilta pihanomistajilta 
työllistäen erityisen tuen tarpeessa olevia osaajia reiluihin 
palkkatöihin. Glögissä lämmittävät aidot mausteet eikä 
siihen ole lisätty yhtään sokeria. Setti sisältää 0,75 l lasisen 
mehupullon tarinallisella kääre-etiketillä, räätälöidyn glögi-
mausteseoksen, haudutuspussin sekä lahjapakkauksen. 
Hinta sisältää kustoimoidun tarran tai kortin.

60 kpl à  14,90€

Aloituskulu 48 €

Tee-Se-Itse Saaristolaisleipä 
Mukavaa tekimistä koko vaikka koko perheelle. Ja parasta 
on, että aikaansaannoksen voi puuhastelun jälkeen myös 
syödä. Setti sisältää saaristolaisleivän leivontaan tarvittavat 
kuivat aineet, puuvuoan sekä valmistusohjeet. Hintaan sisäl-
tyy kustomoitu leivontaohje sekä etiketti pussiin.

100 kpl à  9,99€

50 kpl à  10,95€

Aloituskulu 48 €

Kuohujuoma puisessa 
lahjalaatikossa
Alkoholiton luomulaatuinen Juhlakupla 
pullo (0,75 l) puisessa kantokahvallisessa 
lahjalaatikossa (34,5x9,5x9,5 cm). Kuo-
hujuomasta on saatavana kolme raikasta 
makua: passionhedelmä, vadelma sekä 
mustikka. Hinnat sisältävät 1-väripaina-
tuksen tai laserkaiverruksen laatikkoon.

96 kpl à  18,80€

48 kpl à  19,90€

Aloituskulu 48 €
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Secrid Miniwallet turvalompakko
Aidosta nahasta valmistettu turvallinen Secrid Miniwallet (65x102x21 mm) edustaa kaikkea mitä 
hyvältä lompakolta vaaditaan! Luottokorttien lisäksi nepparikiinnitteisessä lompakossa kulkevat 
mukana 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 neljässä värissä: matta musta, matta sininen, punainen ja vintage 
ruskea. Lompakon mekanismilla on 2 vuoden takuu ja se toimitetaan lahjapakkauksessa. 
Hinta sisältää laserkaiverruksen.

10 kpl à  54,10€

Aloituskulu 48 €

Leatherman Curl monitoimityökalu
Leatherman Curl monitoimityökaluun on kerätty kaikkein 
halutuimmat, tarpeellisimmat ja käytetyimmät työkalut.  
Leatherman Curl on loistava valinta ensimmäiseksi tai käyttäjän 
ainoaksi monitoimityökaluksi. Ulkopuolelta avautuvat viila, veit-
si sekä 13 muuta ominaisuutta ja Iso vaihtokärkiadapteri antaa 
mahdollisuuden käyttää Curlin kanssa lisävarusteita. Hinta 
sisältää laserkaiverruksen. 

10 kpl à  89,90€

Aloituskulu 48 €

Uuden vuoden setti
Setti sisältää alkoholittoman luomulaatuisen Juhlakupla pullon 
(0,75 l) sekä kaksi eleganttia teräksistä pikaria. Kaksiseinäi-
sessä termosrakenteellisessa pikarissa on läpinäkyvä kansi. 
Mukissa on 7 värivaihtoehtoa ja kuplajuomasta on saatavana 
kolme raikasta makua: passionhedelmä, vadelma sekä mustik-
ka. Hinta sisältää laserkaiverruksen yhteen pikariin.

48 kpl à  35,90€

Aloituskulu 48 €

Marimekko Unikko keittiössä setti
Maija Isolan design Unikko syntyi vuonna 1964, aikana, jolloin kukat eivät kuuluneet Marimekon 
kuviomaailmaan. Korvaton 2dl Oiva-kuppiparin mukit toimivat niin juoma- kuin pieninä tarjoiluas-
tioinakin. Ryhdikkäästä puuvillapellavasta valmistettu keittiöpyyhe (50x70 cm) on kaunis ja käy-
tännöllinen. Makeutta settiin tuo Suomen rakastetuin keksi Domino (175 g).  Tuotteet toimitetaan 
kartonkisessa lahjalaatikossa. Hinta sisältää kustomoidun joulukortin.

42 kpl à  47,50€

Aloituskulu 48 €
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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 €

Craft Fleecetakki 
kierrätyspolyesteristä
Täydellinen välikerrostakki jokapäi-
väiseen käyttöön sekä ulkoiluun. 
Fleecetakki on harjattu ja pehmeä ja 
siinä on urheilullinen leikkaus. Molem-
missa hihoissa on myös peukalonreikä 
mukavuuden lisäämiseksi. Valittavana 
neljä väriä. Materiaalina 100% kierrätys-
polyesteri. Koko: miehet S-4XL, naiset 
XS-2XL. Hinta sisältää brodeerauksen.

25 kpl à  49,00€

Aloituskulu 48 €

Printer Vetoketjupusakka 
kierrätysmateriaalista
Sporttinen kierrätetystä polyesterista valmistettu veto-
ketjullinen takki, jossa on raglanhihat ja kauluksessa 
kaksiväriset kiristysnauhat. Takissa on vetoketjukiinni-
tys ja kaksi vetoketjullista etutaskua kontrastivetimillä. 
Kauluksessa piilovetoketju, jonka kautta kiristysnauhat 
ovat helposti vaihdettavissa. Takin materiaalina on 
100% kierrätetty polyesteri (320 g/m²) ja se on saatava-
na 7 värissä. Koko: miehet S-5XL, naiset XS-XXL. Hinta 
sisältää 1-väripainatuksen.

25 kpl à  46,00€

Aloituskulu 48 €
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Suklaakalenteri
Maistuva lahja kaikenikäisille. 24 luukkuinen joulukalenteri (197x284x10 mm) pitää sisällään 50g maitosuk-
laata. Kalenteri on kiristekelmutettu ja siten myös elintarvikeystävällinen kirjepostitettava. Hinnat sisältävät 
moniväripainatuksen.

500 kpl à  3,70€

250 kpl à  4,10€

100 kpl à  5,65€

Aloituskulu 80 €

Karamellituubi joulukortti
Muovinen läpinäkyvä testituubi (16x1,9 cm) kartonkisessa 
joulukuusen muotoisessa kortissa (19x10x1,5 cm). Sisäl-
tövaihtoehtoina 16 grammaa värikkäitä suklaapastilleja, 
lakritsia tai valkoisia sokerittomia minttu-makeisia. Hinnat 
sisältävät 4-värisen etiketin tuubiin ja painatuksen kortin 
molemmin puolin.

1000 kpl à  2,80€

500 kpl à  3,10€

250 kpl à  3,99€

Aloituskulu 48 €

Joulukuusenkoriste setti 
Setti sisältää 6 muotoonleikattua huopariipusta (O  on. 6 cm)kimaltavalla nauhalla läpinäkyvässä 
pussissa (12,5x13 cm). Koristeiden väri on valittavissa tehtaan varastoväreistä. Pussiin on pakattu 
mukaan oma 4-väripainettu paperi, jossa voi välittää joulutervehdyksen tai vaikka antaa saajalle 
joulukuusenhoito-ohjeita. 

1000 kpl à  2,50€

500 kpl à  2,85€

250 kpl à  3,45€

Aloituskulu 48 €

Magneettirunous 
Hauska tapa korvata perinteinen joulukortti, on lähettää se jääkaappirunouden muodossa. Kortissa voi käyttää vaik-
ka laulunsanoja tai jouluntoivotuksia sekä erilaisia kuvia. Palat ovat irrallisia ja niistä voi muodostaa omia tekstejä 
jääkaapinoveen. Magneettilaatta on pakattu taustapahvin kanssa muovikääreeseen. Koko: 148 x 210 mm. Hinnat 
sisältävät moniväripainatuksen valkoiselle pohjalle.

1000 kpl à  3,25€

500 kpl à  4,70€

Aloituskulu 48 €

Popcornisetti
Popcornisetti on kiva kotiinpostitettava idea, 
niin lahjaksi kuin etäpalaverien viihdykkeeksi. 
Setti sisältää Taffelin 90 g mikropopcornipus-
sin sekä kätevän pahvisen kokoontaittuvan 
popcorni-kipon.  Tuotteet toimitetaan pakattuna 
kartonkiseen ruskeaan A5 koteloon. Hinnat 
sisältävät moniväripainatuksen kippoon sekä 
popconipussiin.

1000 kpl à  5,20€

250 kpl à  5,70€

100 kpl à  6,95€

Aloituskulu 48 €
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Tonttulakki 
Tonttulakki pikkujouluihin tai joulunviettoon. Tupsullisen joululakin väreinä on valkoinen sekä kiil-
täväpintainen kulta ja hopea. Lakin materiaali on polyesteriä. Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen. 

500 kpl à  1,60€

250 kpl à  1,95€

100 kpl à  2,99€

Aloituskulu 48 €

Kudotut lapaset
Omalla designilla jacquard-kudotut lapaset 100% akryylistä. Sisäpinnan fleecevuori 
on valittavana tehtaan vakiosävyistä ja lapaset voidaan yksilöidä kutomalla, brodee-
raamalla tai käyttämällä irtomerkkejä. Minimi on 150 kpl/koko. Toimitusaika on noin 
12 viikkoa, nopeampi kuriiritoimitus nostaa hintaa n. 1,50 €/pari. Hinnat sisältävät 
logokudonnan.

600 paria à  8,95€

450 paria à  9,65€

300 paria à  10,90€

Huom! Hinnat tarkistetaan tapauskohtaisesti oikeiden  
yksityiskohtien, logojen ja rahtimuotojen kanssa. Huopakassi

Tyylikäs harmaa huopakassi on kestävä ja monikäyttöinen. Kassi on 
saatavana kahdessa koossa: iso 38x41x15 cm ja pieni 33x26x8 cm. 
Molemmissa kasseissa on irrallinen pohjavahvike. Kassin materiaalina 
on 2 mm paksu polyesterihuopa. Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen.

Pieni 300 kpl à  5,90€

Pieni 100 kpl à  6,70€

Pieni 50 kpl à  7,30€

Iso 300 kpl à  6,40€

Iso 100 kpl à  7,50€

Iso 50 kpl à  7,90€

Aloituskulu 48 €

Paketointi on osa lahjaa.
Valikoimastamme löytyy paljon 
erilaisia lahjakasseja ja -pusseja.
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Lumihiutale paperikassi
Punainen lahjakassi lumihiutale kuosilla ja narukahvoilla. 
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  2,50€

Koko M 100 kpl à  3,85€

Koko L 100 kplà  3,00€

Aloituskulu 48 €

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

Koko S 100 kpl à  3,40€

Koko M 100 kpl à  3,85€

Koko L 100 kpl à  4,85€

Aloituskulu 48 €

Juuttikassi
Juuttikassiin sisälle sopii hiukan painavammatkin lahjatuotteet. Kassi on laminoitu sisältä ja siinä on pyöreät puuvil-
lakahvat. Neljässä värissä saatavan kassin koko on 30x19x30 cm. Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen.

250 kpl à  4,25€

100 kpl à  4,90€

50 kpl à  5,95€

Aloituskulu 48 €
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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.

Vinga lahjakortti
Lahjakortti on saatavana viidessä hintaluokas-
sa. Korttien lahjavalikoimista löytyy vaihtoehtoja 
myös muilta arvostetuilta tuotemerkeiltä. Kortin 
kansikuva on kustomoitavissa ja kirjautumissi-
vut personoitavissa lisähinnasta. Hinnat sisältä-
vät toimitusmaksut.

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

NOBEL  à29,90€

CLASSIC  à39,80€

REGAL  à55,80€

EXTRA  à73,80€

IMPERIAL  à109,80€

Hintoihin lisätään alv.

Connaisseur lahjakortti
Lahjakortti on saatavana kahdessa hintaluokassa. 
Korttien valikoimasta löytyy tuotteita hyvinvointiin, 
sisustukseen sekä herkutteluun liittyen. Lisähin-
nasta korttiin on lisättävissä yrityksen logo ja kir-
jautumissivu on personoitavissa. Hinnat sisältävät 
toimitusmaksut.

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

SELECTED à29,00€

SUPREME à49,00€

Hintoihin lisätään alv.

Joyful lahjakortti
Lahjakortti on saatavana neljässä hintaluokassa. Kort-
tien laajasta valikoimasta löytyy niin kotiin, keittiöön, 
liikuntaan kuin vapaa-aikaankin liittyviä tuotteita ja 
tekstiilejä. Lisähinnasta sekä kortti että kirjautumissivut 
ovat personoitavissa. Hinnat sisältävät toimitusmaksut.

Katso valikoima:
joyfulgiftcard.fi/lahjavalikoima

BASIC à29,00€

EXTRA à49,00€

PREMIUM à69,00€

LUXURY à99,00€

Hintoihin lisätään alv.

www.ccard.fi
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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 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


