Lahjaideoita...rajattomasti!

PAIKALLISTEN LIIKKEIDEN LAHJAKORTIT NETISTÄ!
Lahjakorttirinki.fi on alueellinen ja valtakunnallinen erikoisliikkeiden
lahjakorttikauppaan keskittyvä nettikauppapalvelu.
Lahjakorttirinki.fi on toiminut vuoden 2015 alusta lähtien ns. pilottihankkeena ja saanut hyvän
vastaanoton. Toimintaa pyritään laajentamaan maanlaajuiseksi, jolloin idean toimivuus saadaan
maksimoitua. Sinulla ja yritykselläsi on nyt mahdollisuus tarjota lahjakortteja asiakkaillesi
suoraan netin kautta!
Luotettava palvelu. Lahjakorttirinki.fi toimii turvallisesti sekä myyjäliikkeelle, että ostajalle.
Asiakas voi siis ostaa lahjakorttisi mihin vuorokauden aikaan tahansa, tai jopa juuri ennen lahjan
antamista. Summan saa valita vapaasti lahjakorttia ostaessa ja mikä parasta - lahjakortin voi ostaa
vaikkapa Helsingistä Rovaniemeläiseen liikkeeseen tai toisinpäin! Lahjakorttikoodin voi lähettää saajalle
joko tekstiviestillä tai sähköpostilla. Vaihtoehtona on myös valmiin lahjakorttipohjan tulostus palvelusta
tai itse lahjakortin askartelu, kunhan korttiin on selkeästi merkitty lahjansaajan nimi ja lahjakortin
tarkistuskoodi.
Ilmainen kokeilujakso 1v. sisältää: yritysesittelysivun (1 kpl/liiketila), sekä lahjakorttitarjonnan
netissä. Esittelysivu yrityksestäsi sisältää yrityksesi nimen tai logon, osoitteen, puhelinnumeron, nettiosoitteet, sekä lyhyen tuotekuvauksen tai tuote-esimerkkejä ”alkaen” -hinnoin. Saat myös kattavan
somemarkkinointimateriaalin, jota kannattaa jakaa yrityksesi sometileillä. Sopimus kattaa myös sosiaalisessa mediassa markkinoinnin (esim. facebook). Lahjakorttirinki.fi -sivustoa mainostetaan sekä
alueittain, että valtakunnallisesti sosiaalisissa medioissa (mm. facebook).
Kokeilujakson jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti seuraavan vuoden, mikäli sitä ei irtisanota toisen
sopimusosapuolen toimesta vähintään kahta viikkoa (14 pv) ennen sopimusajan loppumista.
sopimuksen (liittymismaksun) hinta on 100 euroa + alv/liiketila.
Liittymismaksu on kertamaksu, joka maksetaan kokeilujakson jälkeen.
Myyntipalkkio:
Lahjakorttimyynnin myyntipalkkio on 10% (kymmenen prosenttia) kauppahinnasta laskettuna,
joka peritään tilitysvaiheessa kokonaismyyntisummasta vähennettynä.
Myyntipalkkio käytetään uusasiakashankintaan ja somemarkkinointiin palvelun kehittämiseksi.
Tilityskausi on kaksi viikkoa. Yritykseltänne ostetut lahjakortit tilitetään siis automaattisesti kahden viikon
välein. Tämä sopimus ei koske yrityksen omaa, suoraan liikkeen kautta tehtyä lahjakorttimyyntiä.
Tilitystä voit valvoa sähköpostisi kautta toimitettujen ostovahvistusten kautta, joista voi myös varmistaa
lahjakorttien aitouden sen mukana tulevan numero-/kirjainkoodin avulla. Järjestelmä toimii realiaikaisesti sekä ostajalle että myyjäyritykselle. Lahjakortti on henkilökohtainen, joten lahjakorttia lunastettaessa lunastajan on varmistettava henkilöllisyytensä.
Myös paikallisilla seuroilla ja yhdistyksillä on mahdollisuus hyötyä Lahjakorttirinki.fi palvelusta lataamalla sivuillensa bannerin, jonka kautta lahjakortin ostamalla on mahdollista tukea seuran tai yhdistyksen
omaa toimintaa.
Tarjous voimassa toistaiseksi. Tule sinäkin mukaan kasvavaan Rinkiin!!!!
www.lahjakorttirinki.fi • www.facebook.com/lahjakorttirinki • @lahjakorttirinki • #lahjakorttirinki

