
en uppskattad julgåva sedan 1999

www.supekortprofile.se
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Över 40 års erfarenhet
Vi har en stor erfarenhet av att leverera företagsgåvor. Vi har gjort
det sedan 70-talet och vi vet vad som krävs för att bygga ett
förtroende och en långsiktig relation med våra kunder.

Om oss
Supékort är ett familjeägt entreprenörsbolag i 4:e generationen
som har funnits i olika former sedan 1899. Under 70-talet började
vi med att sälja gåvor till företag. Vi finns idag i Sverige, Tyskland och
Finland och 2014 levererade vi mer än 200.000 st gåvokort. Vi har
en AAA-rating som innebär att vi har en solid ekonomi och är en
stabil och säker affärspartner. Vi har korta led- och leveranstider då
vi lagerför alla varor själva och har totalt ca 3.500 kvm lageryta.

Skräddarsydda gåvokort
Våra kunder är såväl lokala små företag som stora internationella
koncerner och statliga verk. Varje år skapar vi mängder av unika

gåvokortslösningar som är skräddarsydda efter våra kunders
önskemål.

Kända varumärken
Fan of brands! Våra leverantörer består av ett flertal av de mest
kända varumärkena på marknaden inom ett brett spann av pro-
duktgenrer. Vi har över 1.100 produkter i vårt produktsortiment.
Våra lager och logistiska system gör att vi kan hantera extrema
leveranstoppar, i januari 2015 levererade vi 36.000 paket på 2
dagar.

Egen Inhousebyrå och tryckeri
Vi har en egen inhousebyrå, med fotostudio och ateljé, som
hanterar all marknadskommunikation kring våra varumärken. Eget
digitalt tryckeri för att snabbt hantera kunders olika kortlösningar
och hälsningar.

10 goda anledningar att ge bort ett Supékort

Gåvokort från Supékort 
är den perfekta julgåvan
Att den är enkel att ge bort och otroligt uppskattad av mottagaren gör den till en
succé. Slipp krånglig lagerhållning och logistik av gåvor och låt dina kunder och
anställda välja sin gåva själva. På så sätt får alla det de vill ha.

Valfriheten - alla blir garanterat nöjda
med sin gåva då de själva väljer den

Brett högkvalitativt produktutbud
från välkända märken

Vi levererar alltid kundens första-
handsval av produkt

Vi har 99% leveranssäkerhet

Leveransen sker direkt till dörren till
den valda adressen

Kortet spärras aldrig

Vi levererar på kundens
exakt valda leveransdatum

Enkla reklamationsrutiner

Nöjd kund-garanti, alltid en
ny vara vid reklamation

Köparen får alltid sina
överblivna kort krediterade 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SUP-466 Profilebroschyr AW 2015 Final ändrat efter tryck:Layout 1  2015-09-01  10:55  Page 2



Med Posten som
stark partner
Vi har valt att samarbeta med Posten. Det beror inte på att
de är billigast, utan på att de helt enkelt är bäst. Varken vi eller
våra kunder är nämligen särskilt villiga att ta några risker. Man
ska helt enkelt kunna lita på att gåvan kommer fram. Annars
är det inte någon särskilt bra gåva.
    Posten är de enda som täcker alla privatadresser i hela landet
inom 48 timmar. Men vårt samarbete med Posten innebär
betydligt mer än bara frakter. Alla svarskort som skickas till
oss går direkt till vår inscanningscentral där vi läser in beställ-
ningarna maskinellt samma dag som vi får dem. 
Uppgifterna går direkt in i vårt logistikprogram som kontrolle-
rar att allt stämmer.
    Posten hämtar dagligen paket direkt från vårt lager. De flesta
paketen delas ut redan innan 12.00 dagen därpå, vilket innebär
en leveranstid på mindre än 18 timmar. 
    Vi har även tillgång till en egen kundtjänst på Posten, vilket
innebär att vi kan spåra alla paket med hjälp av Postens egna
sökvägar. Om något har inträffat, kan vi lösa det så snabbt
som möjligt.  

Hela logistikkedjan
ska fungera.
Vi har mer än 40 års erfarenhet av att leverera gåvor. På så sätt har vi lärt oss en
hel del om logistik. Ni kan helt enkelt kunna lita på att gåvan kommer fram.

Vi aviserar beställningen via mail, om vi har mottagarens epost-
adress. Dessutom svarar vår kundservice på alla frågor under
alla vardagar mellan 8–17. Samtliga leveranser till mottagaren
sker med svenska Posten mellan 8–16. Om mottagaren inte
är hemma, ställs paketet utanför dörren. Vi har mer än 40 års
erfarenhet av att leverera gåvor. På så sätt har vi lärt oss en
hel del om logistik. 

Till vår hjälp har vi det logistiska systemet Supékort Manager
som ger oss fullständig kontroll. Programmet har utvecklats i
ett nära samarbete med Norrköpings/Linköpings Universitet
och ger oss överblick över samtliga leveranser. Både paket som
ska skickas och sådana som har skickats. Med Supékort Ma-
nager kan vi ta reda på exakt var varje försändelse befinner sig.

Vi förstår vikten av säkra leveranser
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Vi vet att det är helhets-
intrycket som räknas.
Vår uppgift är inte bara att erbjuda vackra kort och attraktiva gåvor. Det är också
att se till att allt fungerar rent praktiskt. En gåva måste komma fram till mottagaren
utan en massa krångel på vägen.

Vår  lagerlokal på Saltängsgatan i Norrköping med en total lageryta på 3 500 kvm2.

Vår personal skickar mer än 200.000 paket per år. Vi har över 1.100 produkter i vårt produktsortiment som vi lagerhåller året runt.

Med lager på 3500 kvm2 kan vi lagerhålla alla våra produkter, vilket ger oss både korta led-
och leveranstider. Det är en förutsättning för att ha den höga leveranssäkerhet som vi har. 
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Låt oss presentera
våra nio gåvokort
Vi har gåvokort för alla tillfällen. När du ska ge bort en julklapp, födelsedagsgåva,
plåster på såren eller ett tack för ett bra samarbete. Vi har nio olika gåvokort med
olika inriktningar och i olika prisklasser. På så sätt blir det ännu enklare att hitta den
perfekta gåvan.

Supékort Exclusive –
vårt mest sålda gåvokort!
Ett lite personligare skräddarsytt gåvokort, där
ditt företag eller varumärke får större utrymme.
Du skapar själv den kombination av delikatesser,
köksprodukter, Wellness- och Homeprodukter som
du vill erbjuda mottagaren. Vi anpassar kortets
innehåll efter er budget. Minimimum 500 kort.

SUPÉKORT DELIGHT – Läckra delikatesser
och designade köksprodukter.
PRIS 229 kr, frakt 79 kr tillkommer.

SUPÉKORT SUPREME – Vår storsäljare med
30 högkvalitativa gåvor.
PRIS 360 kr, frakt 79 kr tillkommer.

CONNAISSEUR CARD EU – Gåvokortet
för dina europeiska affärskontakter.
PRIS 390 kr, frakt från 270 kr tillkommer.

SUPÉKORT UNLIMITED – Välj prisklass, mot-
tagaren får tillgång till hela vårt sortiment. 
PRIS FRÅN 229 kr, frakt från 79 kr tillkommer.

TABLE BOOK GIFTCARD – Ett gåvokort fyllt
av magnifika Coffee Table Books.
Pris 360 kr, frakt 79 kr tillkommer.

MEDIACARD – erbjuder marknadens över-
lägset största utbud av mediaprodukter.
PRIS FRÅN 109 kr, inklusive frakt.

PREMIUM GIFTCARD - Fyllt med exklusiva
gåvor som passar när någon ska firas.
PRIS 4000 kr, frakt 199 kr tillkommer.

NEWPORT GÅVOKORT - Tidlösa produkter
i klassisk amerikansk New England-stil.
PRIS 360 kr, frakt 79 kr tillkommer.
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Supékort Exclusive
Idén bakom Supékort Exclusive är att erbjuda våra kunder ett
lite personligare gåvokort, där ditt företag eller varumärke får
större utrymme. 

Med Supékort Exclusive skapar du själv den kombination av
delikatesser, köksprodukter, wellness- och homeprodukter
som du vill erbjuda mottagaren. Kortet kan innehålla upp till
30 produkter. Dessutom kan du välja hur kortet ska utformas. 

Du bestämmer var logotypen ska placeras och hur stor den
ska vara. Du kan även välja mellan olika bilder och färger. 

Slå oss en signal och berätta hur du vill utforma ditt Supékort
Exclusive, så tar vi fram ett kostnadsförslag. Produktionstiden
på kortet är 3 veckor, så var ute i god tid. För att kunna välja
Supékort Exclusive måste du beställa minst 500 kort. 

Personlig hälsning
på era Supékort och
en egen webbsida
Beställer du Supékort Exclusive så ingår en egen sida på
webben med personlig hälsning från er till era kunder och
medarbetare. Vi tar fram sidan i samarbete med dig som
kund. På den personliga sidan kan du lägga in ytterligare
produkter som dina mottagare kan välja bland. Liknande
lösningar finner du på www.supekortprofile.se

Skräddarsy ditt gåvokort
enligt eget tycke och smak.
Beställer du fler än 500 st får du själv välja produktutbud och design på ditt kort.
Vi följer dina anvisningar och gör vårt yttersta för att uppfylla dina önskemål.

SUP-466 Profilebroschyr AW 2015 Final ändrat efter tryck:Layout 1  2015-09-01  10:55  Page 10



Newport Muggar 6 st Georg Jensen ljusstakePulversläckare 2 kg Mixer Philips

Santa Barbara pläd Aspen Polar Bear Pläd Riverhead Bäddset 4 delar Louiseville Bäddset 4 delar

Aspen Booties 1 par

Balmoral Neccessär

Newport Ranch Cutlery Behandling 30-40 min Morgonrock Newport Pajform Gerbera Tidningsprenumeration

Presentkortet erbjuder mottagaren att välja från ett urval av 30 högkvalitativa
gåvor. Vad sägs om en saftig lammstek, lyxig hummer eller god parmesanost?
Eller varför inte riktigt fina påslakan, en härlig morgonrock eller en blender
som mixar färska smoothies och mat på ett enkelt sätt? Vid inlösen via vår
hemsida får mottagaren välja bland fler produkter, dessa varierar under året.

Supékort Supreme

Pris 360 kr
Frakt 79 kr tillkommer.

Presentkuvert ingår i priset.
Alla gåvokort skickas till dig tillsammans med vackra presentkuvert. När mottagaren valt gåva och leveransdatum,
levererar Postens bud gåvan direkt till mottagarens dörr.

Whiskeycheddar 1400 g Varmrökt lax 1100 gLax Duo 2 x 400 g Rökt lammstek ca 1000 g

Parmesan 700 g Gjutjärnsgryta 2,5 liter Grillpanna 28 cm Brödkniv 20 cm

Ivory bestick 24 delar Gryta 3,5 liter Rottingbricka Newport Stekpanna Vogel 28 cm

Hummer 2 x 350 g

Rosenthal vinglas 6-pack

Skärbräda av ek

Supékort Supreme 360 kr. Frakt 79 kr tillkommer.
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Presentkortet erbjuder mottagaren att välja från ett urval av 30 gåvor. Vad
sägs om saftig lammkorv, lyxig hummer eller god cheddarost? Eller varför
inte snygga påslakan, härlig frotté eller en riktigt bra tidningsprenumeration?
Vid inlösen via vår hemsida får mottagaren välja bland fler produkter, dessa
varierar under året.

Supékort Delight

Pris 229 kr
Frakt 79 kr tillkommer.

Stekpanna nonstick 28 cm TidningsprenumerationPeppermill 1 st Skärbräda av ek

Napkin Rings 4 st Newport Frotté 2 st Denim servetter 4-pack Riverhead Bäddset 2 delar

Pocketböcker 3 st

Glasunderlägg 6 st

Denim Bread Basket 2 st kepsar Newport Spikmatta 67 x 42 cm Fitnesskit Bluetooth Högtalare

Parmigiano Reggiano ca 500 g Hummer 1 st ca 350 gSikrom ca 160 g Lammkorv ca 500 g

Sex sorters sill ca 1600 g Whiskycheddar ca 900 g Gravad lax ca 400 g Bakformar 3 st

Wok Kockkniv 20 cm Kastrull med glaslock 1,5 L Bakskålar 3 st

Rökt kalkonbröst ca 700 g

BBQ-termometer

Keramikskål Gerbera

Supékort Delight 229 kr. Frakt 79 kr tillkommer.

Presentkuvert ingår i priset.
Alla gåvokort skickas till dig tillsammans med vackra presentkuvert. När mottagaren valt gåva och leveransdatum,
levererar Postens bud gåvan direkt till mottagarens dörr.
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Det här är kortet för dig som vill att mottagaren ska få riktigt många produkter
och kategorier att välja mellan - här finns nämligen hela vårt sortiment med.
Du väljer vilken av våra två prisklasser du vill ge bort, mottagaren väljer sin gåva,
och sen tar vi hand om resten.

Supékort Unlimited

Supékort Unlimited Medium 229 kr. Frakt 79 kr tillkommer.

Supékort Unlimited Large 360 kr. Frakt 79 kr tillkommer.

Alla gåvokort skickas till dig tillsammans med vackra presentkuvert. När mottagaren valt gåva och leveransdatum, levererar
Postens bud gåvan direkt till mottagarens dörr.

Elektronik

Delikatesser

Media

Köksprodukter

VälgörenhetLivsstil

WellnessHeminredning
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Connaisseur Card EU går att skicka till alla EU-länder! En perfekt gåva för att
visa uppskattning till viktiga utländska kontakter eller medarbetare. Gåvo-
kortet går endast att lösa in på Internet via vår hemsida och är på engelska.
Där får mottagaren fler produkter att välja bland, dessa varierar under året.

Connaisseur
Card EU

Gryta med glaslock
Stilren gryta med 7 mm sandwichbotten
och glaslock. Rymmer 3,5 liter och passar
alla sorters spisar.

Marimekkoskål Iittala 15,5 cm
Klassisk skål från Iittala i färgen äppelgrön.
Ett fint samlarobjekt, perfekt till servering
eller dekoration.

Japansk kockkniv 18 cm
Proffsig kockkniv av tyskt kvalitetsstål,
1.4116-X50 Cr Mo V15, från Solingen.
Bladlängd 18 cm.

Traktörpanna 28 cm
Av borstat rostfritt stål 18/10, med 6 mm
sandwichbotten. Utmärkt för stekning,
flambering och såser.

Rökt älgstek ca 550 g
Bjud dina utländska kunder på en välsmakande
stek från skogens konung. Älgstek från pris-
belönta Tärnavilts Rökeri.

Kallrökt lax ca 850 g
Renskuren och benfri lax av allra högsta
kvalitet. Kallrökt på traditionellt vis. 
En given favorit på buffébordet!

Grillbestick 6 par
Knivar och gafflar i rostfritt stål med handtag
av rosenträ. Kommer i en exklusiv presentask.
Tål maskindisk.

Georg Jensen Ljusstake Glow
Med elegant och tidlös design förgyller ljus-
staken Glow från anrika Georg Jensen upp
ditt hem.

Connaisseur Card EU 390 kr. Frakt 279 kr tillkommer.
Alla gåvokort skickas till dig tillsammans med vackra presentkuvert. När mottagaren valt gåva och leveransdatum,
levererar Postens bud gåvan direkt till mottagarens dörr.
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MediaCard® – välj bland över 10.000 produkter 
MediaCard är presentkortet som erbjuder marknadens överlägset största utbud av mediaprodukter. Vi har samlat mer än 10.000
titlar inom fem olika produktkategorier: tidningsprenumerationer, filmer, ljudböcker, pocketböcker och e-böcker. Tack vare att vi
samarbetar med de största och mest välkända leverantörerna på marknaden kan vi erbjuda de senaste och mest populära
titlarna inom varje produktkategori. Se vårt utbud nedan. Gå in på www.mediacard.nu för att läsa mer om respektive kategori,
våra leverantörer och få mer information.

Streama film till din dator 
eller TV via Film2Home – 
välj bland 1000-tals titlar.

Välj din favorit bland
100-tals tidningar. Varierande 

prenumerationslängd. 

Välj pocketböcker ur
Månpocket och Bonniers

breda sortiment.

Böcker som kan läsas
elektroniskt i dator, läsplatta,

surfplatta och mobil.

Perfekt när du är i rörelse; 
i bilen, på promenaden,

vid matlagningen.

POCKETBÖCKER E-BÖCKER LJUDBÖCKER TIDNINGSPRENUMERATIONHYRA FILM VIA INTERNET

Prisnivåer och vad som ingår
MediaCard finns i fyra olika prisnivåer och alla prisnivåer erbjuder samma produktkategorier: tidningsprenumerationer, filmer,
pocketböcker, ljudböcker och e-böcker. Välj vilken av prisnivåerna du vill att gåvokortet ska gälla för. I priset ingår gåvokorten
samt fina presentkuvert, mottagarens val av gåva samt frakten av den. 

Det är lika enkelt att ge bort ett MediaCard som det är uppskattat att få ett. MediaCard är ett presentkort där
mottagaren själv väljer sin gåva bland dessa produktkategorier: tidningsprenumerationer - filmer - ljudböcker -
pocketböcker - e-böcker. Läs mer om hur det fungerar att köpa och ge bort MediaCard på www.mediacard.nu. Vi
beskriver hela flödet i enkla steg, allt från hur du som köpare gör för att beställa dina MediaCard till hur mottagaren
gör för att få sin valda gåva.

Så här fungerar MediaCard®

1 2 3 4 5
VÄLJ ETT

PRISALTERNATIV
VÄLJ EVENTUELLA
TILLÄGGSTJÄNSTER

LEVERANS AV 
MEDIACARD

MOTTAGAREN GÖR
SIN BESTÄLLNING

MOTTAGARENS VALDA
PRODUKT LEVERERAS

SMALL
109 SEK
VÄLJ MELLAN

MEDIUM
199 SEK
VÄLJ MELLAN

LARGE
299 SEK
VÄLJ MELLAN

X-LARGE
360 SEK
VÄLJ MELLAN

1 Pocketbok
Tidningar*
1 Ljudbok
1 E-bok
3 Filmer

2 Pocketböcker
Tidningar*
1 Ljudbok
1 E-bok
5 Filmer

3 Pocketböcker
Tidningar*
1 Ljudbok
1 E-bok
8 Filmer

4 Pocketböcker
Tidningar*
1 Ljudbok
1 E-bok
10 Filmer

* 1 st tidningsprenumeration

SUP-466 Profilebroschyr AW 2015 Final ändrat efter tryck:Layout 1  2015-09-01  10:55  Page 20



Ge bort ett gåvokort fyllt av magnifika Coffee Table Books. Böckerna 
erbjuder fina och inspirerande bilder och boken i sig är en otroligt vacker
inredningsdetalj.

Table Book
GiftCard

Living in Style Mountain Chalets

Formula 1 World Champions

The Classic Cars Book

Cool Hotels – Best of Asia

Lars Bolander – Interior DesignLiving in Style Ibiza

New York, Serge RamelliThe Stylish Life - Yachting

Table Book GiftCard 360 kr. Frakt 79 kr tillkommer.
Alla gåvokort skickas till dig tillsammans med vackra presentkuvert. När mottagaren valt gåva och leveransdatum,
levererar Postens bud gåvan direkt till mottagarens dörr.
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Detta gåvokort erbjuder högkvalitativa produkter ur Newports sortiment, där
alla enkelt kan hitta en eller flera favoriter. Mottagaren väljer sin gåva bland 8
riktigt fina produkter. Vad sägs om lyxiga bestick, värmande plädar, en härlig
morgonrock eller snygga bäddset som förnyar sovrummet i ett kick? Eller
varför inte en exklusiv lykta av läder och glas eller ett par mjuka och varma
tofflor? Vid inlösen via vår hemsida får mottagaren välja bland fler produkter,
dessa varierar under året.

Newport Giftcard

Ranch Cutlery set
Kvalitetsbestick av rostfritt stål och handtag
av rosenträ. Sex knivar och sex gafflar. Grill-
besticken är utmärkta att använda till sön-
dagssteken och sommarens alla grillkvällar.
Tål maskindisk.

Aspen Polar Bear Pläd
Vem gillar inte att svepa en varm pläd om
sig när man är frusen? Aspen pläd är mjuk
och varm, tillverkad av lyxig pälsimitation
i färgen Polar Bear. Fin i soffan eller i sov-
rummet. 110 x 150 cm.

Aspen booties
Riktigt mjuka härliga tofflor av mocka-
imitation med insida av konstpäls.
Välj mellan färgerna Mink eller Brown
Bear. Finns i två storlekar: S/M motsvarar
35-39 och L/XL som motsvarar 40-45.

Windsor bäddset 4 delar
2 st påslakan och 2 st örngott i ljusblått
med vita ränder och dekorativa knappar.
Klassisk New England-stil, förnyar ditt sov-
rum på ett kick! Mått örngott 50 x 60 cm,
påslakan 150 x 210 cm. 100% bomull.

Southampton bäddset 4 delar
Exklusivt bäddset i amerikansk stil, 4 delar.
Randiga påslakan i vitt och marinblått på ena
sidan, vitt med en stjärnbård på andra samt 2 st
randiga örngott. 100% bomull. Öko-Tex. Mått
150 x 210 cm + 50 x 60 cm. 

Jamesport morgonrock
Fantastiskt skön morgonrock att svepa om
sig när man är frusen på morgonen. Broderad
Newport logo på bröstet, 2 fickor fram. Välj
mellan vit eller blå. Unisexmodell
i storlek S/M och L/XL. Av microfleece.

Newport Bestick 24 delar
Eleganta bestick i tidlös design. Handtag av
tålig, benvit plast och blad av rostfritt stål.
Tål att användas dagligen och att diskas i
maskin. 24 delar – 6 st knivar, 6 st gafflar, 
6 st matskedar och 6 st teskedar.

Hurricane lamp höjd 25 cm
Stor exklusiv cylinderformad glaslykta med
fint arbetade läderdetaljer. Sprider ett härligt
sken på kvällen och passar såväl i vardags-
rummet som i trädgården. 
Höjd 25 cm, Ø 18 cm.

Newport Giftcard 360 kr. Frakt 79 kr tillkommer.
Alla gåvokort skickas till dig tillsammans med vackra presentkuvert. När mottagaren valt gåva och leveransdatum,
levererar Postens bud gåvan direkt till mottagarens dörr.
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Ett riktigt exklusivt gåvokort att ge bort när något ska firas! Här har vi samlat
välkända gåvor som garanterat uppskattas av alla. En riktigt bra gåva till den
som fyller jämnt eller som har varit anställd i ett visst antal år på företaget.

Premium GiftCard

Herrgårdsvistelse för 2 personer
Njut av en natt på en exklusiv herrgård.
3-rätters middag och frukost ingår.

Georg Jensen Wave & Cobra
1 st skål Wave och 2 st Cobra ljusstakar i
storlek L från anrika Georg Jensen.

Newport morgonrock & frottéset
En lyxig morgonrock, 4 st badlakan, 4 st
duschhanddukar och 4 st handdukar.

JFK Kristallglas med decanter
Vacker munblåst kristall. 12 st tumblers,
12 st highballglas och 1 st decanter.

Presentkort värde 4000 kr
Kan användas i Newports butiker i Norrköping,
Linköping, Bromma och Västerås.

Key West Bäddset 6 delar från Newport
Lyxiga bäddset med 2 st påslakan 150x210 cm
och 4 st örngott 50x60 cm.

Espressomaskin Philips Saeco Minuto
Helautomatisk espressomaskin med 7 olika
kaffevarianter & mjölkskummare.

Ittala Essence vinglas och vattenglas
Fina vinglas från Iittala. 12 st vitvinsglas,
12 st rödvinsglas och 12 st vattenglas.

Premium GiftCard 4 000 kr. Frakt 199 kr tillkommer.
Alla gåvokort skickas till dig tillsammans med vackra presentkuvert. När mottagaren valt gåva och leveransdatum,
levererar Postens bud gåvan direkt till mottagarens dörr.
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Tryckt hälsning och logo
Att det är lika roligt att ge bort en gåva som att få en är inget
nytt. Däremot kan det ju vara lite tröttsamt att själv hand-
skriva hälsningar till varje gåva och det är här vår printservice
kommer in i bilden. Med företagets logotyp i kortet blir det
tydligt vem gåvan kommer ifrån och med en hälsning blir
gåvan än mer personlig. Du bestämmer hur din hälsning ska

se ut och om företagets logotyp ska finnas med, vi trycker
hälsningen inuti Supékortet enligt dina önskemål. Detta är vår
vanligaste tilläggstjänst som nyttjas av de flesta kunder. 

Startkostnad 550 kr + 6 kr/kort exkl.moms.

Egen webbsida med
personlig hälsning
Vid beställning av minst 100 Supékort kan du få en egen
webbsida med en personlig hälsning utan kostnad. Vi tar fram
sidan i samarbete med dig som kund. På denna sida kan du
också lägga in ytterligare några produkter som dina kunder
eller medarbetare kan välja bland. 
    För att kunna göra denna sida behöver vi veta vilken häls-
ning som ska stå på sidan samt logotypen skickad via e-post
i eps-, tiff- eller jpg-format. 

Vid en beställning på färre än 100 Supékort tillkommer
en engångskostnad på 850 kr exkl. moms.

Med er logo på gåvokortet
blir det tydligt vem gåvan 
kommer från.
Beställer du fler än 500 st får du själv välja produktutbud och design på ditt kort.
Vi följer dina anvisningar och gör vårt yttersta för att uppfylla dina önskemål.
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16 år med Supékort,
men 116 års företagande
genom 4 generationer.
Verksamheten som bedrivs idag under varumärket Supékort startades 1999
av Bo-Wilhelm Horndahl. Företaget grundades dock för 116 år sedan av hans
farfars far Svante Ivar Horndahl. 

Om Supékort Sweden AB
Supékort är ett familjeägt entreprenörsbolag i 4:e generationen
som funnits i olika former sedan 1899. Idag drivs bolaget av Bo-
Wilhelm Horndahl med inriktning på affärsgåvor.

Supékort är ett av Nordens ledande gåvokortsföretag. Såväl
lokala småföretag som några av Sveriges största koncerner an-
vänder våra gåvokort för att premiera sina kunder och anställda.
Med våra gåvokort får mottagaren större valfrihet och kan välja
bland ett brett urval av högkvalitativa produkter som beställs di-
rekt av mottagaren från Supékort.

Supékort har 360 auktoriserade återförsäljarbolag i Norden som
är aktiva på den svenska, finska, norska och tyska marknaden.
Huvudkontoret är beläget i Norrköping med lager, logistik,
kundtjänst, ekonomi och inhouse-byrå. Säljkontor finns i Stock-
holm, Båstad, Helsingfors i Finland och Rutlingen i Tyskland. Vi
är idag 65 st anställda och företaget omsatte 115 miljoner i
bolagsgruppen under 2014.

Affärsidén
Supékort ska vara verksamt inom företagsgåvor i form av olika
gåvokortslösningar, och vara en ledande och innovativ leveran-
tör av gåvokort på de marknader man bedriver försäljning.

Historien om bolaget
1899 startade Eric Ericsson och Ernst Horndahl företaget
Ericsson & Horndahl. När Ernst blev sjuk tog hans bror Svante
över en del av företaget som då sysslade med kol och båtfrak-
ter. 1930 tog Svantes son Bo Horndahl över företaget. Det var
bensinbrist under andra världskriget och Bo fick idén att sälja
gengaskol som ett alternativ till bensin. Verksamheten gick bra
och företaget ägdes av bla Beijer och LKAB en tid för att sedan
gå tillbaka i familjens ägo. 1968 klev Bo's son Klas in i företaget.
Klas bytte helt inriktning och började med kräft- och laximport.
Dessa såldes sedan till företag som affärsgåvor. 1999 började
Klas son Bo-Wilhelm att arbeta i företaget och utvecklade verk-
samheten kring gåvorna till det gåvokortskoncept som Supékort
är idag.

Bo-Wilhelm Horndahl,
VD och grundare av Supékort.

Ivar Krugers kompanjon, Krister Littorin, köpte
aktier i Ericsson & Horndahl AB 1921.

Löpsedel från 29 juli 1969 i NT-ÖD. En DC 9 lastar av levande turkiska kräftor 1969.

Gruppbild av personalen på Ericsson & Horndahl 18 juni 1949. Bo Horndahl står på andra raden som person nummer sex.
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ett familjeföretag sedan 1899

Besök oss gärna på www.supekortprofile.se
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