
МОТИВИРАЙ СЛУЖИТЕЛИТЕ
С ПРЕЖИВЯВАНЕ



Зарадвайте с ваучер за
преживяване на стойност

Поръчвате ваучерите на
избрана от вас стойност

Получвате ги персонализирани
в представителна опаковка

Получателите сами
избират преживяване



ЗА ПРАЗНИК ЧАСТ ОТ
МОТИВАЦИОНЕН

ПАКЕТ

БОНУС
ЗА ДОБРО

ПРЕДСТАВЯНЕ

ТОМБОЛИ
И НАГРАДИ



CREDIT 1000 BGN

Principal Engin
eers Award for 

Tech Excellence
 ‘21

400+ EXPERIENCES AND GIFT SETS

You can always contact us

Получателят използва сумата от ваучера,
за да избере всеки продукт или услуга в платформата.



Създаваме за вас
дизайн на дигиталния ви ваучер

При всяка ваша поръчка, изпращаме
ваучер с корпоративната ви визия

НЕ заплащате за услугата





 
 

 

ПРЕДИМСТВА
1 година валидност на ваучера + възможност за удължаване
Избор от 500+ преживявания и подаръчни сетове
6 ценови категории или избор на конкретно преживяване
Тематични ваучери на стойност с концептуален дизайн за:

Гъвкавост: ценовите категории са подходящи за различни нива в компанията
Свобода на избор: не е задължително да ангажирате служителите с избрано от вас преживяване
Индивидуален подход: не предоставяте едно и също преживяване на всеки, а личен избор
Персонализация: добавяте пожелание от името на компанията
Идентичност: брандираме опаковката с вашето лого при желание



Цялостен брандинг с корпоративната визия на клиента
Изработка на визуална концепция на клиентски тубуси – по запитване
Печат на лого върху стикер на капачката
Безплатен стикер за капачката на тубуса при поръчка на 50+ ваучера

Весели и щастливи празници!

Lion’s Head
ти пожелава незабравимо преживяване,

за което да разказваш дълго.

Весели и щастливи празници!

AG Capital
ти пожелава незабравимо преживяване,

за което да разказваш дълго.



АДРЕНАЛИН И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ХОБИ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

РЕЛАКС И
КРАСОТА

ПОДАРЪЧНИ СЕТОВЕЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ТУРИЗЪМ И ЕКСКУРЗИИ



АРТ | ПРИКЛЮЧЕНСКИ |
ДЕГУСТАЦИИ | ЗАБАВЛЕНИЯ

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА ТИЙМБИЛДИНГ В ОФИСА

ОНЛАЙН
ТИЙМБИЛДИНГ



Подходящо за малки отдели и екипи

Вие определяте бюджета на груповия ваучер

Предоставяме ви идеи за
групови активности според вашите изисквания

Вашите служители получават ваучера и
запазват сами преживяване





Наташа Кумчева,
HR Director,
bTV Media Group

„Работим с Gift Tube, защото като платформа предоставя голям избор от преживявания, подходящи за 
всеки повод и интерес. Предложенията са стотици, но е изключително удобно и практично, че 
служителят и/или екипът сами вземат решения кои възможности са подходящи за тях и с това се 
улеснява работата на отдел ЧР, да не прави избор вместо служителите. С ваучера те лесно избират, 
комбинират и резервират сами своето преживяване. 

Комуникацията с екипа на Gift Tube е отлична. Получаваме ваучерите още на следващия ден след 
направената поръчка. Голям плюс е и персоналното отношение и съвети, които получаваме след 
дискусия какво точно ни е необходимо. 

Дадоха ни добри идеи, като „напипаха“ много точно нагласите на екипа. Вече изпробвахме част от 
програмите и те отговориха на очакванията ни.”



Славинка Иванова,
Coherent Solutions

„Работим лесно и приятно с дамите от Gift Tube. Подаряваме ваучери за преживявания на колегите си от 
Coherent Solutions, тъй като Gift Tube разполагат с най-богатото портфолио от услуги: забавления, 
адреналин, дегустации, масажи и процедури за красота,  арт и спортни активности и дори физически 
подаръци, от които колегите ни избират. 

Харесват, че ваучерите са с дълъг срок на валидонст от 1 година и че платформата дава неограничена 
свобода за избор на преживяваяне. Нашите ваучери са брандирани по този начин се придържаме към 
корпоративната си идентичност.”



Златина Петрова,
Dahua Technology

„От Дахуа Технолъджи България се доверихме на Gift Tube за организацията на два тиймбилдинга през 
2021 г. – през лятото и в навечерието на Коледа. И двете преживявания бяха страхотни и запомнящи се. 
През лятото те организираха за нас рафтинг преживяване, което донесе много положителни емоции за 
целия ни екип, а зимата се поглезихме със сладка дегустация на шоколад и вино. 

Работата ни с екипа на Gift Tube мога да обобщя по следния начин: Отлична организация, професионално 
отношение, приятна и безпроблемна комуникация.”



Веселина Маркова,
Мениджър „Човешки ресурси“,
ДЕЛТА ТЕКСТИЛ – БЪЛГАРИЯ 

„Когато работиш с GIFT TUBE, трябва да си готов – да избираш между куп предложения, включително и 
такива, за които не си и чувал; да получиш всяка глезотия, която ти е хрумнала; да срещнеш топ 
професионализъм и гъвкавост в организацията и накрая да получиш абсолютно високо качество на 
продукт и услуга. 

И всичко това ти се случва в приятелска и парти атмосфера.

Благодарим на GIFT TUBE и на широката им мрежа от партньори! Екипът ни спечели с коректност, добро 
изпълнение, умело комбиниране, както също и с изключителна отзивчивост и рационален подход. 
Препоръчваме ги специално на претенциозните клиенти.“ 



Владимира Коева-Атанасова

0886 719 033
v.koeva@gift-tube.com

Любомила Тотина

0886 093 393
m.totina@gift-tube.com


