
I EN GÅVA 
BOR DET GLÄDJE

Företagsgåvor med omtanke



EN GÅVA SOM ALLTID UPPSKATTAS
ERNST sortiment av företagsgåvor ger dig möjlighet att göra alla nöjda. Vi vet av 
erfarenhet att ERNST designprodukter är uppskattade gåvor. Det visar inte minst 
deras popularitet i butikerna. Med våra gåvokort ger du dessutom dina medarbetare 
möjligheten att själva hitta sin favoritgåva. Bläddra i denna broschyr för att se vårt 
sortiment. Med ERNST är det enkelt att sprida glädje. 

229:-
Frakt 79:-

Lilla gåvokortet är ett presentkort där 
mottagaren själv väljer sin gåva ur 
ett utvalt sortiment. Mottagaren får ett 
gåvokort med en kod. På vår webbplats 
ernstform.se/gava väljer mottagaren sin 
gåva och anger koden. Gåvan levereras 
sedan med posten.

LILLA GÅVOKORTET 



Stora gåvokortet är ett presentkort där mottagaren själv väljer sin gåva ur ett 
utvalt sortiment. Gåvokortet levereras i en vacker kartong tillsammans med 
Ernst Kirchsteigers bok ”I det enkla bor det goda – 35 handplockade recept”.  
På vår webbplats ernstform.se/gava väljer mottagaren sin gåva och anger sin 
kod (finns på gåvokortet). Gåvan levereras sedan med posten.

STORA GÅVOKORTET

360:-
Frakt 79:-

EXTRA GÅVA PÅ KÖPET
Ernst Kirchsteigers bok  

”I det enkla bor det goda  
– 35 handplockade recept”.

”Att ge och få är olika sidor av samma mynt.  
Det är tillsammans som värdet uppstår.”





1 karaff
4 glöggmuggar

GÅVA ETT 360:-

”Ett värmande glas glögg  
är balsam för själen.”





1 salladsskål
1 set uppläggningsbestick

GÅVA TVÅ 360:-

”Livet ska vara som en sallad  
– goda smaker i en härlig röra.”





2 kronljuslyktor

GÅVA TRE 360:-

”Det är de små ljuspunkterna i vardagen 
som gör den stora skillnaden.”





SÅ FUNKAR GÅVOKORT

1. Välj mellan Stora gåvokortet (360:-) och Lilla gåvokortet (229:-).

2. Ring eller maila och beställ.

3. Vi skickar gåvokorten

4. Dela ut gåvokorten till medarbetarna.

5. Medarbetarna väljer sin gåva på ernstform.se/gava med sin unika kod.

6. Leverans hem till medarbetarna.

7. Alla nöjda!

SÅ FUNKAR ETT GÅVOPAKET

1. Välj ut ett gåvopaket (sju olika att välja bland)

2. Ring eller maila och beställ.

3. Vi skickar gåvorna.

4. Dela ut gåvan till medarbetarna

5. Alla nöjda!





6 vinglas

GÅVA FYRA 360:-

”Om druvorna, solen och jorden vore instrument  
är vinet musiken som uppstår.”





1 mortel
2 kökshanddukar

GÅVA FEM 360:-

”Ta det du gillar och blanda in lite 
upptäckarglädje och fantasi. God mat  

är inte krångligare än så.”





2 värmeljuslyktor

GÅVA SEX 229:-

”Att tända ett ljus skapar leenden,  
värme och goda stunder.”





4 muggar med citat

GÅVA SJU 229:-

”När människor samlas till en fikastund, 
då får själen semester.”




