
Acceptanten

Maatschappelijke betrokkenheid wordt ook 
naast de goede doelen gemaakt bij de acceptan-
ten van de YourGift cadeaukaarten. Want elke 
kaart gaat men vroeg of laat besteden bij fysie-
ke en/of online winkels waaronder Bijenkorf, ICI 
Paris, Topbloemen en Wehkamp maar kan ook 
voor een abonnement op tijdschriften en maga-
zines. Wilt u toch een andere cadeaukaart? Dan 
is de Gifts&More te verzilveren in een cadeau-
kaart van onder andere Bol.com, VVV, Zalando, 
Thuisbezorgd en Sport2000. Kiest u niet voor 
de YourGift cadeaukaart maar voor één van de 
vele andere cadeaukaarten op het platform? 
Dan is het 3% donatiemodel niet van toepassing.

Het is weer voorbij die mooie zomer

Het jaar gaat snel en de zomer is weer voorbij. De 
eindejaarsgeschenken komen dan weer aan bod 
en nu wordt de keuze hiervoor gemaakt. Kiest 
men een cadeaukaart, een kerstpakket of allebei? 
Ook voor cadeau- en kerstpakketten kun je nu bij 
YourGift terecht. Zij ontzorgen de klant van A tot Z.

YourGift Cards is trots om te mogen vertellen dat zij de Your Green Gift cadeaukaart 
hebben toegevoegd aan het assortiment cadeaukaarten. Hiermee voldoen ze aan 
de vraag om naast onze YourGift Gifts&More ook een duurzame cadeaukaart aan te 
bieden.

3% donatiemodel

Ook op de Your Green Gift cadeaukaart is het donatie-
model van YourGift van toepassing. Zij geven kopers van 
deze kaart 3% bonus over de afgenomen kaartwaarde om 
te doneren aan een goed doel of maatschappelijke instel-
ling. De koper mag zelf bepalen waar YourGift de dona-
tie naar mag overmaken. Het zal niemand verbazen dat 
zij naast de bij ons aangesloten goede doelen de Plas-
tic Soup Foundation een prominente plaats gaan geven.

Innovatie

YourGift blijft innoveren met cadeau-
kaarten om iets unieks te kunnen 
bieden. Dit was al met de Gifts&Mo-
re en nu dan ook met de Your Green 
Gift cadeaukaart. Binnenkort komt er 
nog een nieuwe cadeaukaart bij maar 
dit blijft nog even een verrassing.
Ook het donatiemodel is een mooi 
voorbeeld van innovatie waar Your-
Gift zich in blijft onderscheiden ten 
opzichte van andere kaartuitgevers. 
De maatschappelijke impact die dit 
model over het jaar 2020 heeft gehad, 
is groot. En dan nog eens te beden-
ken dat de ontvangers van de YourGift 
cadeaukaarten het saldo, of een deel 
hiervan, ook kunnen doneren. Zo creë-
ren ze bij YourGift een win win situatie.

Your Green Gift ; 

Duurzaam
Ook de wens van YourGift om samen 
maatschappelijke impact te maken, 
heeft geresulteerd in deze nieuwe 
duurzame cadeaukaart waarbij zij zo-
veel mogelijk sturen naar duurzame 
producten en/of acceptanten. Deze 
cadeaukaart is alleen digitaal te ver-
krijgen om zo ook weer de lijn van 
duurzaamheid door te trekken. De 
Your Green Gift cadeaukaart heeft de-
zelfde unieke kwaliteitskenmerken 
als de Gifts&More cadeaukaart name-
lijk 100% saldogarantie door EGI-waar-
borg, een Keurmerk Cadeaukaarten 
én een onbeperkte geldigheidsduur 
van ruim 4 jaar. De duurzame ca-
deaukaart is (in delen) te besteden 
bij online winkels en ook bij sommi-
ge fysieke winkels waarbij de kaart 
is te scannen op het kassasysteem.

dé cadeaukaart met duurzame toekomst

Kijk voor alle mogelijkheden op: 

www.yourgiftkerstpakketten.nl
www.yourgift.nl/yourgreengift

Voor meer informatie mail dan naar:
sales@yourgift.nl.


