
Sælg dine varer på  
HaderslevGaver.dk

Her har du muligheden for at sælge julegaver til:

Virksomheder
Foreninger

Institutioner
Bestyrelser

Frivillige
I hele Haderslev Kommune



HADERSLEVGAVER.DK

HaderslevGaver.dk udvikler sig løbende og i år er ingen undtagelse. For at kunne følge med 
efterspørgselen fra flere virksomheder, har Haderslev Erhvervsråd udvidet det hidtidige 
samarbejde med Degn Marketing/sortiment.dk. Således vil firmaet i år deltage aktivt i 
arbejdet med at få endnu flere virksomheder, institutioner og foreninger til at vælge og 
købe sine julegaver på haderslevgaver.dk

I år vil du som forretning få mulighed for at tilvælge forskellige serviceydelser.  
Som tidligere år, vil salgsprovision kun udgøre 5% af dit gavesalg.

Standard aftale
Upload af dine produktbilleder og tekst
Gavelabels produceres ( Butikken downloader selv labels på haderslevgaver.dk )
Gaver leveres af butikken indpakket til haderslevgaver.dk
5% Salgsprovision

NYT SAMARBEJDE

*Gaveværdien vil kun være synlig for kunder, som 
får et login til shoppen. Almindelige besøgende vil 
kunne se gaverne i de forskellige priskategorier, 
men værdien vil ikke være synlig.

Kontakt:
Rasmus Degn
Marketing- og kommunikationsmedarbejder
Degn Marketing
rd@degnmarketing.dk, 50 70 10 82

Plus aftale
- Upload af dine produktbilleder  
 og tekst

- Gavelabels produceres og  
 leveres til dig

- Indpakkede gaver afhentes af 
 Haderslevgaver.dk

-  5% Salgsprovision

Tillægsydelserne i plus aftale,  
koster Kr. 1500,- + moms

Premium aftale
- Upload af dine produktbilleder  
 og tekst

-  Gavelabels produceres og  
 leveres til dig

-  Indpakkede gaver afhentes af  
 Haderslevgaver.dk

-  Fotografering af dine produkter  
 (op til 10 billeder)

-  5% Salgsprovision

Tillægsydelserne i premium aftalen, 
koster Kr. 2500,- + moms

Bemærk: For butikker der leverer gaver med køle eller frostvarer vil  
man fremover skulle leverer gaver direkte til virksomhederne der har  
købt disse.



HADERSLEVGAVER.DK

Din forretning er en vigtig del i brandingen af Haderslev kommunes 
udvalg af special- og detailforretninger. 

HaderslevGaver.dk er en lokal gaveportal, som for dig er en ekstra 
salgskanal, der giver dig muligheden for at sælge dine varer lokalt. 
Du kommer i kontakt med mange virksomheder og deres  
medarbejdere, hvilket er med til at øge kendskabet til din forretning.

VIL DU ØGE DIN JULEOMSÆTNING?

For at sælge julegaver på HaderslevGaver.dk skal du:
• Være medlem af HER fx gennem Haderslev Butikker, Gram Handel  
   HER eller Vojens Handel HER
• Levere julegaver i en eller flere af nedenstående prisgrupper, hvor  
   selve gaven har en væsentlig højere merværdi. I må gerne være  
   repræsenteret i alle priskategorier og gerne med flere i hver  
   kategori (Ønsker du flere end 10 gaver på portalen, så kontakt os for en dialog)

• Sørge for byttemærke på julegaven. Jeres byttefrist skal fremgå på  
   byttemærket.  (Kunden kan bytte julegaven til en værdi af portalens  
   salgspris og IKKE gaveværdien, som er oplyst på portalen.) 
   Gaven kan ikke ombyttes til kontanter. Fødevarer, gavebeviser og  
   unikke gaver byttes ikke. 
• Udfylde en tilmeldingsformular på www.haderslevgaver.dk
• Udfylde en produktformular pr. produkt (elektronisk) til gaveportalen  
   - samt uploade logo, beskrivelser og professionelle billeder til brug  
   på portalen.  
   (Alle produkter bliver gennemgået og godkendt af HaderslevGaver.dk.)

• Der leveres gavemærkater (labels) med alle ordreinformationer,  
   som skal påsættes hver gave.

*Gaveværdi: Butikken 
skal levere en gave 
med en væsentlig 
højere merværdi.

150 kr.

*Gaveværdi: Butikken 
skal levere en gave 
med en væsentlig 
højere merværdi.

300 kr.

*Gaveværdi: Butikken 
skal levere en gave 
med en væsentlig 
højere merværdi.

800 kr.

*Gaveværdi: Butikken 
skal levere en gave 
med en væsentlig 
højere merværdi.

500 kr.

4 prisgrupper 
Alle beløbene er inklusive moms. 
Butikken bliver opkrævet 5% i salgsprovision, Beløbet går udelukkende til drift af HaderslevGaver.

Som forretning kan du følge 
med i dit salg på  
HaderslevGaver.dk. 

Du får et login til siden, hvor 
du kan gå ind og tjekke 
hvilke og hvor mange af dine 
produkter, der er solgt og 
dermed være et skridt foran 
med forberedelserne. 

Følg dit salg!

*Gaveværdien vil kun være synlig for kunder, som 
får et login til shoppen. Almindelige besøgende vil 
kunne se gaverne i de forskellige priskategorier, 
men værdien vil ikke være synlig.

Dine fordele, når du 

sælger på  

haderslevgaver.dk 

• Øget omsætning 

• Ekstra salgskanal 

• Ekstra markedsførings 

   kanal
• Mulighed for mersalg  

   når kunden afhenter  

   sin gave i din butik

• Øget kendskab til  

   jeres produkter og  

   forretning

• Nyt kundesegment

Kontakt:
Rasmus Degn
Marketing- og kommunikationsmedarbejder
Degn Marketing
rd@degnmarketing.dk, 50 70 10 82



DEADLINES
Tilmelding for at sælge på HaderslevGaver.dk: 
Udfyld tilmeldingsformularen på https://www.haderslevgaver.dk/
tilmelding-til-salg-af-varer-paa-haderslevgaver-dk/, hvorefter du vil 
modtage en bekræftelse.

HADERSLEVGAVER.DK

29. juli 
2022

Levering af salgsmateriale:
Levering af billede, tekst og logo til gaveportalen sker elektronisk via  
https://www.haderslevgaver.dk/butiksformular/ 15. august  

2022

Køreklar gaveportal og åben for bestillinger:
Alle produkter bliver uploadet af HaderslevGaver.dk og synlige for 
besøgende på portalen. Virksomheder kan nu bestille gaver og login til 
deres medarbejdere.

9. sep  
2022

Frist for køb af julegaver (for virksomheder):
Virksomheders frist for at bestille login til deres medarbejdere. 

11. nov 
2022

Frist for bestilling af julegaver (for gavemodtager/medarbejder):
Virksomhedernes medarbejdere skal bestille deres julegave på por-
talen. Sker dette ikke kan virksomhedens gaveansvarlige tildele en 
gave. Sidste mulighed er at gavemodtageren automatisk bliver tildelt 
en gave af HaderslevGaver.dk 

18. nov 
2022

Butikker afhenter gavelabels eller HaderslevGaver leverer - fra d. 23 november Uge 47 

Uge 47 

Uge 47-48-49 

Uge 50-51 

Uge 49-50 

Uge 50 

Uge 50 

Købere/virksomhederne bliver faktureret for deres køb løbende

Butikkernes klargøring og indpakning af gaverne

Butikkerne får overført deres del af salget fra portalen

Udleveringsperiode (hvis gavemodtager selv henter gave i butikken)

Butikker der har valgt selv at levere gaverne til HaderslevGaver.dk

HaderslevGaver.dk afhenter gaver i butikken, som skal leveres til  
virksomhederne (Leveringsdatoer til virksomhederne: 19-22. december 2022)

Kontakt:
Rasmus Degn
Marketing- og kommunikationsmedarbejder
Degn Marketing
rd@degnmarketing.dk, 50 70 10 82



• 

VÆLG DE RIGTIGE GAVER

Retningslinjer for gavekort og gavebeviser
Billeder er vejledende

Velkommen til haderslevgaver.dk

KØB GAVEN TIL

HANDEL HER

MEDARBEJDERE ELLER KUNDER

JULEN 2020

Brug tid på at udvælge dine gaver

En god gave er både tidsløs og moderne.

Undersøg hvilke produkter, der har tidens 
unik-effekt.

Sammensæt dine egne gavepakker 
 - de har unik-effekt.

Indhent unikke og gode tilbud hos dine  
leverandører allerede nu

Special og kvalitetsprodukter kan have større  
salgseffekt ved gavesalg.

Benyt de priskategorier som gør dine gaver 
specielle.

Kunder vælger oftest de varer, der er mest  
værdi på. 

Kilde: www.skat.dk (Gaver fra arbejdsgiver)

Følgende typer af gavebeviser kan komme med på HaderslevGaver.dk:
• Gavebevis til en bestemt vare eller ydelse
• Gavebevis til få udvalgte varer i butikken (varerne skal fremgå på 

gavebeviset)
• Gavebevis til én bestemt café/restaurant, hvor det kun kan bruges til 

fx dagens tre-retters-menu eller til én ud af fx 3 tre-retter-menuer.

Følgende typer af gavebeviser/gavekort kan ikke komme med på  
HaderslevGaver.dk
• Gavekort til hele forretningens sortiment
• Gavekort som kan ombyttes til kontanter
• Gavekort med en bred anvendelsesmulighed, fx til et stormagasin, 

supermarked eller byggemarked

Læs mere om gavekort fra arbejdsgiver på www.skat.dk



TIPS TIL PRODUKTFOTOS

Der skal ikke meget til for
at gøre et billede mere 

spændende. Her et par sko
produktbrochure.

Når kanterne holdes, giver man øjet ro  
til at betragte

Korrekt belysning giver billedet pondus

Farvesammensætning med kontrast,  
gør billedet interessant

Assesories gør også et billede interessant



Kontrast i billederne 
Afstand til bagvæg

Mørke billeder bliver
triste at kigge på.



Til mindre produkter er
en fotobox som denne  

et must, hvis du vil tage 
gode produktfotos

LÅN FOTOBOX
I MEDIESKABT HOS 

HADERSLEV 
ERHVERVSRÅD

 
Skriv til info@her.dk 

og book

TA’ FLOTTE 
BILLEDER AF  

DINE PRODUKTER!


