persbericht
HEMA cadeaukaart nu ook digitaal verkrijgbaar
Amsterdam, 26 juli 2016 - HEMA maakt graag het leven van haar klanten leuker en
makkelijker. Vanaf nu is de HEMA cadeaukaart ook digitaal verkrijgbaar. Zo heb je altijd,
ook op het laatste moment, een leuk cadeau voor iemand. Met een foto, eigen tekst en
muziek maak je jouw cadeau persoonlijk.
Vanaf nu kun je 24 uur per dag, 7 dagen per week, een HEMA cadeaukaart bestellen via
hema.nl/digitalecadeaukaarten, deze personaliseren en per e-mail naar de ontvanger versturen.
De digitale HEMA cadeaukaart is een aanvulling op het uitgebreide cadeaukaart assortiment
van HEMA en biedt vele voordelen. Zo is de kaart onbeperkt geldig en in delen te besteden in
zowel de HEMA filialen als op www.hema.nl. De digitale cadeaukaart is ook bij HEMA’s in het
buitenland te besteden en dus heel handig voor Nederlandse familie en vrienden die daar
wonen en HEMA heel erg missen. Daarnaast is de digitale cadeaukaart ideaal voor iedereen die
wel eens iets kwijtraakt; bewaar veilig en vind deze makkelijk terug in jouw e-mailberichten.
Verras jouw vriend(in), buurvrouw/ -man, collega of familielid met een persoonlijk cadeau. Je
kunt de kaart direct per mail versturen. Maar als jij de ontvanger het liefst nog even in spanning
wil houden of het cadeau pas wil geven als het feest begint, dan kun je gebruik maken van de
kalender. Stel deze in op de gewenste datum en het cadeau wordt pas verzonden op de dag die
jij hebt uitgekozen.
Naast onze eigen digitale HEMA cadeaukaart kun je kiezen uit meer dan 25 digitale cadeaus
voor o.a.: iTunes, bol.com, Pathé Thuis, BioscoopCadeau, de Nederlandse Boekenbon en
vtwonen.

EINDE
Over HEMA
Sinds 1926 maakt HEMA het dagelijkse leven van haar klanten makkelijker en leuker. Met
producten die opvallen door een goede kwaliteit, een goed ontwerp en een scherpe prijs. HEMA
heeft meer dan 700 winkels in 7 landen, 17.000 medewerkers en circa 32.000 producten en
diensten. Echt HEMA.
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