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Lahja jonka kaikki 
haluavat saada, ja antaa!

Miksi?

Connaisseur Card.
Täydellinen lahjakortti!
Kortti on helppo antaa ja on lahjansaajan suuresti arvostama. Tämä tekee

kortista todellisen menestyjän. Vältät varastoinnin ja logistiikan ja annat

asiakkaasi ja työntekijäsi itse valita lahjansa.  

* Valinnanvapaus – valitset itse lahjasi, mikä takaa

tyytyväisyyden

* Laaja valikoima laadukkaita ja tunnettuja tuotteita

ja merkkejä

* Toimitamme aina asiakkaan ensisijaisen valinnan

* Toimitusvarmuutemme on 99%

* Toimitukset suoraan valittuun osoitteeseen

* Kortin voimassaoloaika 2 vuotta 

* Kortteja ei koskaan suljeta

* Helpot reklamaatioprosessit

* Tyytyväisyystakuu. Toimitamme aina uuden

tuotteen jos asiakas on tyytymätön

*Käyttämättä jääneet ja palautetut kortit hyvitämme

10 hyvää syytä:
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Connaisseur Card Supreme on lahjakortti, joka tarjoaa todella hienoja
tuotteita, joiden joukosta jokainen löytää taatusti vaikka useammankin
suosikin. Kortin vastaanottaja voi valita kolmestakymmenestä korkea-
laatuisesta lahjasta. Miltä kuulostaa esimerkiksi maukas whiskey cheddari
juusto tai todella hyvä kokkiveitsi? Entä herkullinen kylmäsavulohi,
pehmeät keinoturkistossut tai tyylikäs lakanasetti Newportilta?

Connaisseur Card
Supreme

Connaisseur Card Supreme

Whisky Cheddari juusto
1400 g

Kylmäsavulohi 600 gKolme erilaista tryffeliä Savustettu lampaanpaisti 
1000 g

Paistokasari 28 cm Saksalainen kokkiveitsi 20 cm Grillipannu Teflon 28 cm Wok nonstick

Leikkuulauta Akaasiapuuta Brulépoltin Bengt Ek Design Termoskannu 1 litraa Klassiset aterimet 24 osaa

Lohi & siianmäti 200 g

Leivontakulhot 3 kpl

Mortteli marmoria

Newport vesilasit 6 kpl Aspen Polar Bear peittoNewport vesikannu 1,5 L Newport pyyhkeet 2 kpl
70x140 cm

Newport aamutakki S/M, L/XL Newport kudottu
peitto120x160 cm

Newport lippikset 2 kpl Riverhead vuodesetti 4-osaa

Aspen Booties S/M, L/XL

Newport tyyny 50x50 cm

Kattila 3,5 l lasikansi

Grilliaterimet 6 paria

Newport mukit 6 kpl

Wyoming vuodesetti 4-osaa

Philips korvakuullokkeet

Supreme

Hinta 39 €. Rahti 10 € lisätään.
Vastaanottaja valitsee 1 lahjan kortin 30 tuotteesta. Lahjan Toimitus.

Kortit lähetetään sinulle yhdessä tyylikkäiden kuorien kanssa. Kun vastaanottaja on
vallinnut lahjan ja toimituspäivän, toimittaa lähetti lahjan suoraan vastaanottajan ovelle.
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Connaisseur Card Delight

Whisky Cheddar juusto 900 g Kylmäsavulohiviipaleet 750 gKuusi erilaista silliä, 1800 g Lammasmakkara 500 g

Lammasribs 500 g Babyribs 700 g Teflonpannu 28 cm BBQ lämpömittari

Paperiteline akaasia Kattila lasikannella 1,5 l Digitaalinen ajastin Veitsenteroitin

Suklaakonvehteja 12 kpl

Leikkuulauta tammi
34 x 22 cm

Leivontavuokia 3 kpl

Elektroninen maustemylly Newport lippis 1 kplSalaattikulho 19,5 cm Newport pyyhkeet 2 kpl
50x70 cm

Lasinaluset rottinkia 6 kpl Newport Yacht canvasessu Newport Denim keittiöpyyhkeet 2 kpl Newport Denim leipäkori

Newport fleeceponcho

Exetube harjoittelunauha

Parmesaani 550 g

Kokkiveitsi 20 cm

Tarjoiluottimet

Servettirenkaat rottinkia 8 kpl

Piikkimatto 1 kpl

Delight

Hinta 34 €. Rahti 10 € lisätään.
Vastaanottaja valitsee 1 lahjan kortin 30 tuotteesta. 

Connaisseur Card
Delight
Myönnettäköön, että aterian onnistuminen ei ole kiinni vain varusteista.
Keittiössä häärääminen on kuitenkin huomattavasti mukavampaa, kun
käytössä on miellyttävät apuvälineet.Välineiden tulee tietenkin toimia
täydellisesti. Mutta meille on itsestäänselvyys, että niiden tulee myös
näyttää hyvältä. Connaisseur Card Delight on lahjakortti hänelle, joka
arvostaa suussa sulavien herkkujen lisäksi keittiövälineitä, jotka ovat
sekä funktionaalisia että kauniita.

Lahjan Toimitus.
Kortit lähetetään sinulle yhdessä tyylikkäiden kuorien kanssa. Kun vastaanottaja on
vallinnut lahjan ja toimituspäivän, toimittaa lähetti lahjan suoraan vastaanottajan ovelle.
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Connaisseur Card EU voidaan lähettää mihin tahansa EU-maahan koko
Euroopassa! Täydellinen lahja, kun haluat osoittaa arvostusta tärkeille
ulkomaisille kontakteille tai työntekijöille. Lahjakortti on lunastettavissa
ainoastaan kotisivuiltamme internetissä ja se on englanninkielinen.

Connaisseur Card
EU

Connaisseur Card EU

Pata lasikannella
Tyylikäs pata 7 mm sandwich-
pohjalla ja lasikannella. Tilavuus
3,5 litraa, sopii kaikille liesille.

Marimekko-maljakko
Mainio lahja ja keräilyesine sekä
sopii yhtä lailla tarjoiluun kuin
sisustukseenkin. Väri: Omenan-
vihreä.

Japanilainen kokkiveitsi
Saksalaisesta laatuteräksestä
(1.4116-X50 CrMo V15) valmistettu
ammattilaislaatuinen Solingen-
kokkiveitsi. Terän pituus 18 cm.

Paistokasari 28 cm
Harjattua ruostumatonta 18/10
terästä 6 mm sandwich-pohjalla.
Sopii erinomaisesti paistamiseen,
flambeeraukseen ja kastikkeisiin.

Savustettu hirvipaisti n. 550 g
Tarjoa ulkomaisille asiakkaillesi mau-
kas pihvi, joka on valmistettu metsän
kuninkaan lihasta. Hirvipaisti palki-
tulta Tärna Vilt -savustamolta.

Kylmäsavustettu lohi n. 850 g
Suussa sulava kylmäsavulohi sopii
yhtä hyvin buffet pöytään kun
alkuruoaksi. Valmiiksi viipaloitu,
astu pöytään!

Grilliaterimet 12 osaa
Ruostumattomasta teräksestä val-
mistetut aterimet ruusupuisilla
kahvoilla. Toimitetaan tyylikkäässä
lahjarasiassa. Konepestävä.

Garrett-vesilasi 6-pack
Ylelliset kristallinojuomalasit, joissa
on kultainen symboli ja kultareunus.
Upeat myös glögin tai jälkiruoan
tarjoamiseen. Pestävä käsin. Kor-
keus 6 cm, Ø 5 cm. Toimitetaan
ylellisessä lahjapakkauksessa.

EU

Hinta 45 €. Rahti 30 € lisätään.
Vastaanottaja valitsee 1 lahjan kortin 8 tuotteesta. Lahjan Toimitus.

Kortit lähetetään sinulle yhdessä tyylikkäiden kuorien kanssa. Kun vastaanottaja on
vallinnut lahjan ja toimituspäivän, toimittaa lähetti lahjan suoraan vastaanottajan ovelle.
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Tämä kortti tarjoaa todella laadukkaita Newport tuotteita joista
jokainen varmasti löytää mieleisensä. Kortin saaja valitsee yhden
kahdeksasta upeasta vaihtoehdosta. Esimerkiksi ylelliset aterimet,
lämmin torkkupeitto, ihanan pehmeä aamu-takki tai tyylikkäät pussi-
lakanat jotka muuttavat makuhuoneesi ilmeen hetkessä. Miksi ei
tyylikäs numeroitu mukisetti tai pehmeät ja lämpimät tohvelit?
Kun lunastaa lahjan kotisivujemme kautta, on valittavana
useampia tuotteita jotka vaihtelevat vuoden aikana.

Newport Giftcard

Giftcard Newport

Newport-aterimet 24 osaa

Aspen Polar Bear huopa

Newport froteepyyhkeet 4 kpl

Davenport vuodesetti 4-osaa

Garrett-vesikarahvi 1,5 LWyoming vuodesetti 4-osaa

Colorado vuodesetti 4-osaaGarrett vesilasi 6-pack

Santa Barbara kudottu peitto Riverhead vuodesetti 4-osaa Windsor vuodesetti 4-osaaNewport-mukit 6 kpl

Ranch aterinsetti Aspen booties Jamesport aamutakkiSouthampton vuodesetti 4-osaa

Hinta 49 €. Rahti 12 € lisätään.
Vastaanottaja valitsee 1 lahjan kortin 16 tuotteesta. Lahjan Toimitus.

Kortit lähetetään sinulle yhdessä tyylikkäiden kuorien kanssa. Kun vastaanottaja on
vallinnut lahjan ja toimituspäivän, toimittaa lähetti lahjan suoraan vastaanottajan ovelle.
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Connaisseur Card Exclusive
Connaisseur Card Exclusiven idea on tarjota asiakkaillemme
henkilökohtaisemman kortin, jossa yrityksesi ja/tai tavara-
merkkisi saa enemmän tilaa.

Connaisseur Card Exclusivessa voit itse luoda asiakkaitasi
miellyttävän tuotevalikoiman koostuen herkuista, keittiötuot-
teista, wellness- sekä kodinsisustustuotteista. Kortti voi sisältää
jopa 30 tuotetta. Valitset myös kortin ulkonäön.

Päätät missä logosi on ja sen koon. Voit myös päättä kortin
kuvat sekä värit.

Teemme mielellämme tarjouksen toivomuksesi mukaisesti.
Osaava henkilökuntamme on palveluksessasi. Tuotantoaika on
n. 3 viikkoa joten kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Connaisseur
Card Exclusive edellyttää vähintään 1000 korttia.

Henkilökohtainen tervehdys
kortteihinne ja oma nettisivu.
Kun tilaat Connaisseur Exclusiven sisältyy hintaan oma nettisivu- sekä korttitervehdys.
Toteutamme tämän yhdessä kanssasi. Henkilökohtaiselle nettisivulle voimme laittaa
lisätuotteita toivomuksen mukaan vastaanottajien valinnanvapauden lisäämiseksi.
Lisätuotteita on myös muissa www.ccard.fi lunastettavissa korteissa.

Connaisseur Card Exclusive

Räätälöi lahjakorttisi oman
maun ja mieltymyksen mukaan.
Kun tilaat alkaen 1000 korttia voit itse päättä kortin ulkonäön ja tuotesisällön.
Toteutamme toivomuksesi niin pitkälle kun mahdollista.
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Pitää pystyä luottamaan
siihen että lahja saapuu ajoissa.
Tehtävämme ei ole vain tarjota kauniita kortteja ja upeita lahjoja. Meidän
täytyy myös taata että toimitusketju toimii käytännössä. Lahjan täytyy 
saapua vastaanottajalle ilman mutkia matkalla. 

Asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiin kaikkina arkipäivinä
klo 09.00-17.00. Mikäli olet valinnut kotitoimituksen, toimittaa
Postnord paketin arkisin klo 09.00-17.00. Mikäli vastaanottaja
ei ole kotona paketti jätetään oven eteen. Meillä on 38 vuoden
kokemus lahjojen lähettämisestä.

Apunamme meillä on logistiikkajärjestelmä Connaisseur Card
Manager joka antaa meille täydellisen kontrollin. Järjestelmä
on kehitetty yhdessä teknisen yliopiston kanssa ja se antaa
meille täydellisen kuvan kaikista toimituksistamme, sekä
lähetettävistä että lähetetyistä paketeista. Connaisseur Card
Managerin avulla saamme heti selkeän kuvan siitä, missä vai-
heessa jokainen toimitus on.

Logistiikkaketjun on
toimittava

Postnord vahvana
partnerina
Olemme valinneet Postnordin yhteistyökumppaniksemme. Se
ei johdu siitä että he olisivat halvimmat, vaan siitä, että he ovat
luotettavimmat. Eivät asiakkaamme, emmekä me, halua ottaa
turhia riskejä tässä. Meidän pitää kaikkien luottaa siihen, että
tavarat tulevat perille. Vain näin lahjansaaja on tyytyväinen.

Postnord noutaa paketit varastostamme maanantaina – keski-
viikkona ja toimitukset tapahtuvat keskiviikkona ja torstaina.
Voimme myös Postnordin seurantajärjestelmän kautta tehdä
hakuja löytääksemme missä saakka pakettisi on. Mikäli jotakin
on sattunut voimme silloin ratkaista asian pikaisesti. 

Logistiikka Postnord vahvana partnerina
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www.ccard.fi
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