
K ø b  g a v e n  t i l  d i n e
medarbejdere og/eller kunder

Julen 2022

H a n d l  l o k a l t  i  S l a g e l s e  K o m m u n e



KØB JULEGAVER TIL DINE MEDARBEJDERE OG 
KUNDER LOKALT I SLAGELSE KOMMUNE

Slagelsegaver.dk er en lokal
gaveportal, hvor du/din
virksomhed kan støtte lokale
leverandører fra Slagelse
Kommune. Ved at benytte
slagelsegaver.dk sender du/din
virksomhed et stærkt signal til
egne medarbejdere, erhvervslivet
og lokalsamfundet generelt.

Online løsning, nemt og hurtigt 

Stort udvalg af spændende
julegaver fra lokale butikker og
virksomheder 

Højere gaveværdi ved køb på
slagelsegaver.dk (obs: merværdi
kan først ses ved login)

5 forskellige gavekategorier (150,
250, 500, 750 & 1000 kr.)

Hvorfor købe dine julegaver
på Slagelsegaver.dk?

Flere gaver kan vælges indenfor
budgettet: Hvis gavebudget fx er
750 kr., kan medarbejder vælge
flere gaver, fx en til 500 kr. og en
til 250 kr. 

Fleksibelt: Dine medarbejdere kan
selv vælge julegaverne.
Virksomheden kan også vælge
gaverne for medarbejderne.

Kontakt slagelsegaver.dk på 30 73 52 06 eller kontakt@slagelsegaver.dk 



Du tilmelder via online formular på
Slagelsegaver.dk under menuen "Bestil
Julegaver". Hvis du ikke har et Excel-
regneark med medarbejderne klar, kan du
vælge "Tilmeld din virksomhed"  

Udfyld formularen med navn, adresse,
CVR-nr. / evt. EAN-nummer, antal gaver og
priskategori, og hvilken dato du  ønsker
gaverne leveret. Virksomheden kan vælge
hvilken gave, medarbejderen skal have -
eller medarbejderen kan selv vælge
indenfor priskategorien. 

HVAD SKER DER EFTERFØLGENDE? 

Hvis du gerne vil vælge julegaven til
dine medarbejdere, får du en mail
med en kode og tidsfrist. 
Hvis dine medarbejdere selv skal 
 vælge deres julegaver, får de tilsendt
en mail (i henhold til det Excel-ark,
som du/virksomheden har uploadet.)

Når formularen er sendt afsted, får du
en bekræftelse fra os.

Herefter sender slagelsegaver.dk en
mail. 

SÅDAN TILMELDER DU DIN VIRKSOMHED

Slagelsegaver afhenter alle gaver
hos leverandørerne.

Vi sørger for at samle gaverne
sammen og sætter labels med
medarbejdernavn på. 
 
Slagelsegaver leverer gaverne og
indpakket til virksomheden fra 26.
november - 16. december 2022

Kontakt slagelsegaver.dk på 30 73 52 06 eller kontakt@slagelsegaver.dk 

Medarbejdere kan vælge/bestille julegaver:
1. september - 1. december 2022

Levering af julegaver til virksomhederne:
26. november - 16. december 2022



T a k  f o r d i  d u  s t ø t t e r  l o k a l t !

Kig ind og se det store udvalg 

KONTAKT

Telefon: 30 73 52  06
Mail: kontakt@slagelsegaver.dk

 


