
1. Muistuttaa antajastaan koko vuoden ajan
Museokortti talletetaan lompakkoon ja sitä kuljetetaan 
mukana 12kk ajan. Museokorttiin voidaan painattaa 
yhteisön slogan (max. 27 merkkiä).

2. Aineeton kulttuurilahja sopii kenelle tahansa
Museokohteita on koko Suomessa Ahvenanmaalta 
Inariin, joten kortti ei rajaa ketään ulkopuolelle. Nähtävää 
riittää niin historian, taiteen, designin, luonnon, tekniikan 
tai vaikkapa jääkiekon ystäville. Ei turhaa tavaraa, helppo 
antaa ja säilyttää.

3. Kulttuurin parissa vietetty aika lieventää työstressiä
Kulttuuriharrastukset parantavat tutkitusti hyvinvointia.
Museoista voi löytää uusia näkökulmia ja voimavaroja 
työelämäänkin. Yhdessä tehdyt retket museoon tiivistävät 
työyhteisöä. Museot tarjoavat myös monipuolisia kok-
ous- ja virkistäytymispaketteja. 

4. Omistajat huipputyytyväisiä, imago ensiluokkainen
Museokortin asiakastyytyväisyys on 4,83 (asteikko 1—5). 
Museokortin omistajista 97% pitää korttia hyvänä lahja-
ideana.

5. Helppo tuote myös verottajan näkökulmasta
Museokortin voi antaa joululahjaksi ilman vero-
seuraamuksia, koska kyseessä ei ole lahjakortti tai rahaan 
verrattava etu. Avainasiakkaille annettavien Museokorttien 
(alv 0%)  arvosta 50% voi vähentää verotuksessa edus-
tuskuluina. Työntekijän kulttuuriharrastuksia voi tukea 
400€:lla vuodessa. Tarkemmin verotuskäytännöistä  
Museot.fi/yritystilaus-ukk

6. Erinomainen lahjaidea riippumatta siitä, 
onko saajalla jo Museokortti 
Lahja-Museokortin voi ottaa käyttöön täysin uutena 
korttina tai sen voimassaoloajan voi yhdistää aiemmin 
hankittuun Museokorttiin. Tällöin yhdistetty kortti siirtää 
Museokortin viimeistä voimassaolopäivää 12kk eteenpäin.

7. Voimassaoloaika ei kulu ennen käyttöä
Museokortin voimassaoloaika alkaa ensimmäisestä 
museokäynnistä, joten se ei kulu ennen käyttöä. 
Lahjaksi saadun Museokortin voi ottaa käyttöön milloin 
vain. 

8. Saajan nimeä ei tarvitse tietää ostotilanteessa
Ostohetkellä lahjansaajien nimiä ei tarvitse tietää.
Voit tilata kerralla isomman erän Museokortteja varastoon 
ja jakaa niitä vaikkapa syntymäpäivälahjoina, eläköity-
misten yhteydessä ja muina merkkipäivinä.

9. Museokortti kertoo positiivisen viestin yrityksestäsi
Museokortti kertoo lahjansaajalle yrityksesi kult-
tuurimyönteisistä arvoista ja rakentaa positiivista imagoa.
Henkilöstöetujen tarjoaminen on konkreettinen tapa 
sitouttaa työntekijöitä. Museokortti on sijoitus taiteeseen, 
kulttuuriin ja sivistykseen. 

10. Tilaa helposti laskulla tai osta maksukortilla
Tilaa laskulla yli 10 kpl erä Museokortteja:  
Museot.fi/yritystilaus. Maksa yrityksesi Museokortti-os-
tokset maksukortilla: Osta.museokortti.fi. Voit myös 
ostaa Museokortteja myös kaikista museokohteista. 

“Museokortti on kaikkien
aikojen paras joululahja!”

KVA Arkkitehdit, henkilökunta

Museokortti sopii henkilöstön joululahjaksi  
sekä työhyvinvointi- ja liikelahjakäyttöön  

Lisätietoja: Museot.fi/yrityksille 
Tilauslomake: Museot.fi/yritystilaus (yli 10 kpl)
Verkkokauppa: Osta.museokortti.fi 

Lisätietoja ja räätälöidyt ratkaisut:  
0444 300 711
museokortti@museot.fi

Facebook.com/Museokortti Twitter.com/Museokortti Instagram/Museokortti
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