
 
 
 
 
Pressmeddelande     20 maj 2019 
 
Populäraste doppresenterna – klassiker toppar listan 
 
Våren och sommaren är tid för många dop och webbshopen Giftstory har tagit fram en lista på de 
fem populäraste doppresenterna just nu. Klassiker toppar listan, liksom personliga presenter, samt 
ett guldkorn från anrika England. 
 
Dop är ett högtidligt tillfälle och många lägger en extra tanke vid val av doppresent. Personliga 
presenter blir allt populärare för de blir också något att spara.  
 
”Det är högtid för dop just nu och vi får dagligen flera frågor om vad som är den bästa doppresenten. 
Vi tycker alltid att det beror dels på vad du har för relation till barnet, dels vad det finns för budget 
och så förstås vad du själv tycker om. Det ska ju vara roligt att ge bort en doppresent”, säger Louise 
Ståhl, grundare av Giftstory. 
 
De fem populäraste doppresenterna 
 

1. Klassikern Moneyphant från Georg Jensen med gravyr 
https://giftstory.se/produkt/moneyphant-med-eller-utan-gravyr-georg-jensen 
 

 
 
Moneyphant med gravyr är en av våra mest klassiska gåvor för nyfödda och som 
doppresent. Elefanten har alla kännetecken på klassisk skandinavisk design – den är stark, 
elegant och funktionell. 
Prisklass: Hög (999 kr plus 199 kr för gravyr) 

 
 
 
 
 



 
 

2. Borste och kam i silver från English Trousseau 
https://giftstory.se/produkt/borste-och-kam-i-silver 
 

 
Ett riktigt hantverk som bl a återfinns på Harrods i London. Levereras i fin ask och påse med 
handsydda detaljer. 
Prisklass: Mellan (479 kr) 
 

3. Doptavla med stjärntecken 
https://giftstory.se/produkt/personlig-dop-eller-fodelsetavla 
 

 
 
Personlig dop- eller födelsetavla är en bra present eftersom den är just personlig –  
det finns ju bara en! Passar bra som doppresent till tjej eller kille eller som present till en 
nyfödd. Du väljer barnets stjärntecken och fyller enkelt i namn, vikt, längd och 
födelsedatum. 
Prisklass: Mellan (299 kr för 50 x 70 cm tryck)  

 
 
 
 



 
 
 

4. Mitt första resekit 
https://giftstory.se/produkt/mitt-forsta-resekit 
 

 
 
Ett creme-färgat kit i konstläder med första passet och en bagage tag från Bambino. De är 
utsmyckade med två silverpläterade nallebjörnar med varsin liten kristall på. Levereras 
komplett i fin presentförpackning. 
Prisklass: Låg (199 kr) 
 

5. Diamantarmand med gravyr 
https://giftstory.se/produkt/diamantarmband-graverat 
 

 
 
Diamanter är för evigt - och så är din kärlek. Ge henne en första diamantgåva, ett 
diamantarmband med hennes namn graverat. 
Prisklass: Hög (599 kr) 

 
 
 



 
 
 
Om Giftstory: 
Louise Ståhl berättar: ”Efter flera år inom varumärkes- och designbranschen såg jag möjligheten att 
uppfylla min dröm att starta eget. Jag upptäckte en lucka i e-handelsbranschen, som jag dessutom  
tror i sig kommer förändras till förmån för mindre aktörer. De stora aktörerna presenterar för många 
produkter, man behöver helt enkelt någon som sållar i det stora utbudet. En sådan aktör vill jag att 
mitt bolag Giftstory ska vara, en webbutik där du vet att du får ett bra urval och själv slipper leta i 
timmar. Det ska vara enkelt att hitta unika presenter till ett bra pris och dessutom få det hemskickat 
direkt i brevlådan. Utseendet och känslan för produkten är mycket viktiga och därför tar jag i stort 
sett alla produktbilder själv - i hemmiljö med barn, kusiner och grannbarn som modeller. Som 
utbildad copywriter försöker jag också skriva mer målande om produkterna än vad som är brukligt 
för en vanlig produktbeskrivning. Detta för att ge kunden en personlig upplevelse”.   
  
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Louise Plyhm Ståhl 
Tel: 0702-39 77 70 
E-post: louise@giftstory.se 
https://giftstory.se 
 
Giftstory grundades 2015 av entreprenören och tvåbarnsmamman Louise Plyhm Ståhl. Webbshopen 
lanserades under februari 2016 och erbjuder huvudsakligen doppresenter och presenter till små barn. 
https://giftstory.se 
 
 
 
  
 
 
 
 


