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Anna Joulun yllättää ...
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Laatulahjat
parhaille asiakkaille

Kuvastomme tarjoaa mahdollisuuden yllättää
Asiakkaat, henkilöstö sekä liiketuttavat maistuvimmilla
Ja laadukkaimmilla lahjoilla.
Tutustu rauhassa ja luo oma JOULU -tervehdys,
sekä sinä, että asiakkaasi ovat sen arvoisia.
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Joulu maistuu
Suklaalle, piparkakuille ja toffeille,
tuotteet löytyvät sivuilta

Joulukalenterit................... s. 4-5
Pienet suklaat.....................s. 6-7
Pakkaukset.........................s. 8-9
Piparkakut..........................s. 10
Leipäainekset.....................s. 11

Kaikki mainitut hinnat alv 0 %, EXW.
Tuotteiden painot ilmoitettu bruttona, pakkauksineen.
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Joulukalenterit

Pienemmällä A5-kokoluokan
pöytäkalenterilla kiinnität asiakkaasi
huomion päivä päivän jälkeen.

Joulukalenteri, basic X101
Edullinen, A5- kokoluokkaa oleva joulukalenteri
omalla kuvituksella. Maitosuklaa 30%, UTZsertifioitu, valmistettu EU:ssa, 75 g.
Vaakamalli, jossa seisontatuki ja seinäripustin.
Korkealuokkainen nelivärinen digipainatus ympäri
kalenterin. Kalenteri pakataan suojamuoviin.
Voit tehdä täysin oman kuvituksen, tai hyödyntää
vakiopohjiamme, joihin voit lisätä logosi ja muuttaa
tervehdystekstejä.
Koko: 20,5 x 13,5 x 1,0 cm
Paino n. 80 g (sis. 75 g)
Toimitukset tuotantoaikataulun mukaan:
Aineisto ke vko 43 --> toimitus vko 46

A5 joulukalenteri tuotantoaikataululla
1000 kpl 4,15 €
500 kpl 4,42 €
250 kpl 4,75 €
100 kpl 5,10 €
Aloituskulut 55 €

A5 joulukalenteri omalla aikataululla
1000 kpl 4,50 €
500 kpl 4,80 €
250 kpl 5,10 €
100 kpl 5,50 €
Painatuksen aloituskulu 100 €
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Suomalaista herkullista
laatusuklaata Brunbergilta.
Tästä ei joulukalenteri enää
maultaan parane!

Iso Premium-kalenteri X102
Korkealuokkainen nelivärinen offsetpainatus
ympäri kalenterin, suojattu sellofaanilla.
Vaakamalli pöytätuella ja seinäripustimella.
Voit tehdä täysin oman kuvituksen tai hyödyntää
vakiopohjiamme, joihin voit lisätä logosi ja
muuttaa tervehdystekstejä.
Koko: ”A3” 34 x 27 x 2,4 cm
Paino n. 200 g
Toimitukset tuotantoaikataulun mukaan:
Aineisto hyväksytty 27.9.mennessä
→ toimitus vko 45.

Iso kalenteri + Br tryffeli
1000 kpl 10,99 €
500 kpl 11,99 €
250 kpl 13,95 €
Painatuksen aloituskulu 150 €
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Pienet jouluiset suklaat

Pussukka X510
Pikkupussi omalla vyötteellä ja
haluamallasi täytteellä. Pussin
ympärillä olevaan vyötteeseen
tervehdys omalla kuvalla tai
vakiopohjalla + etiketti.
Paino 35 – 50 g makeisesta
riippuen.
Wanhan ajan lakritsi täyte C
Pehmeää & suussa sulavaa,
perinteisellä
lakritsinkeittomenetelmällä
valmistettua lakritsaa.

Suklaanappi täyte B
Kotimainen suussa sulava suklaanappi
ylelliseen herkutteluun. Laktoosittomat ja
gluteenittomat makuvaihtoehdot: Maitosuklaa,
maitosuklaa – appelsiini,
tumma suklaa ja
tumma minttusuklaa

Suklaakuorrutettu toffeepala täyte A
Herkullinen, suklalla kuorrutettu
kotimainen pehmeä toffeemakeinen
pussissa. Makuvaihtoehdot:
Lakritsitoffee tai kermatoffee.

Joulutuutti X 520
Tuutti tai tötterö, kuten sen haluat, täynnä
herkullisia irtomakeisia, lakua, suklaata tai
molempia, n. 100 g.
Myös kääremakeisilla n. 80 g.
Vakiopaperi + oma etiketti
Oma painatus tuuttipaperiin alk. 250 kpl.

Pussi & sleeveri X210
500 kpl 2,50
250 kpl 2,70
100 kpl 2,90
Oma paperi, aloitus 100 €
Etiketin aloitus 50 €

Tuutti X220
500 kpl 3,20
250 kpl 3,30
100 kpl 3,50
Oma paperi, aloitus 100 €
Etiketin aloitus 50 €

-7-

Suklaalevy 50 g vyöteellä X330
Herkullista laktoositonta ja gluteenitonta
Suomessa valmistettua tummaa
suklaata 60 %.
Toimitettavissa omalla tai vakiokuvalla.

Perhosrasia X310, X311
Pieni kartonkinen rasia kotimaisella laadukkaalla
kääremakeisella täytettynä. Voit valita Brunbergin
tunnetut tryffelit tai toffeet toiveesi mukaan.
Kaksi kokoa,
Tripla (310), 3 kpl tryffeliä n. 22 g
Kuutio (311), 6 kpl tryffeliä n. 44 g.
Tryffelit: suklaa, mokka, nougat tai sekoitus
Alku-Toffee: Kerma, kaneli, suklaa tai sekoitus

Perhosrasia X310
500 kpl 2,20 €
250 kpl 2,30 €
100 kpl 2,50 €
Aloitus
50 €

X311
2,50
2,60
2,30

Suklaalevy X330
500 kpl 1,55 €
250 kpl 1,60 €
100 kpl 1,66 €
+ Aloitus 50 €
Paperivyöte
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Makeispakkaukset

Peltinen makeisrasia Brunberg X330
Perinteinen peltinen makeisrasia,
herkullisia Brunbergin makeisia.
Paino n. 1000 g, koko 18 x 25,5 x 6 cm.
Tryffelit: suklaa, mokka, nougat tai sekoitus
Alku-Toffee: kerma, kaneli, suklaa tai sekoitus.
Tryffeli & toffee sekoitus.
Oma tervehdys kortilla tai vyötteellä.

Makeisrasia puu X340
Koivuvanerista valmistettu rasia omalla tervehdyksellä,
laseroituna tai vyötteellä.
Paino n. 550 g, koko 17 x 17 x 6 cm.
Tryffelit: suklaa, mokka, nougat tai sekoitus
Alku-Toffee: kerma, kaneli, suklaa tai sekoitus.
Tryffeli & toffee sekoitus.

Makeisrasia X310 ja X320
Kartonkinen rasia omalla painatuksella.
Täytetty kotimaisella kääre- tai irtomakeisella.
Kaksi kokoa, midi n. 150 g
tai maxi 300 g.
Tryffelit: suklaa, mokka, nougat tai sekoitus
Alku-Toffee: kerma, kaneli, suklaa tai sekoitus.
Wanhan ajan lakritsi.

Puinen rasia
X340
500 kpl 18,10 €
300 kpl 18,30 €
100 kpl 18,55 €
50 kpl 17,30 €
Merkkauksen aloitus 75 €

Brunberg rasia
X330
500 kpl 18,95 €
300 kpl 19,25 €
100 kpl 19,50 €
50 kpl 19,70 €

MAXI rasia X310 käärekarkit
500 kpl 6,80€
300 kpl 7,20 €
100 kpl 7,60 €

MIDI rasia X320
- lakritsi
500 kpl 4,80 €
300 kpl 5,20 €
100 kpl 5,90 €

Aloitus 150 €

Aloitus 150 €
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Personoitu peltirasia X530
Rasiassa valitsemiasi kääremakeisia.
Paino n.950 g. Tervehdys omassa
kansietiketissä ja / tai vyötteessä.

Pikkutuubi 50 mm X520
Kartonkinen vahva tuubipakkaus
omalla tervehdyksellä, irtomakeisilla
/ kääremakeisilla n. 100 g.
Oma kuvitus ympäri tuubin

Isotuubi 120 mm X510
Kartonkinen vahva tuubipakkaus omalla
tervehdyksellä, irtomakeisilla n. 500 g.
Maxi tuubi 150 mm X540
Kartonkinen tukeva tuubipakkaus omalla
tervehdyksellä. Kotimaiset laadukkaat
suklaat tai toffeet n. 1000 g.

Kaikissa vaihtoehdoissa kotimaiset
Brunbergin tryffelit tai Alku-toffeet.

Maxi tuubi, X540
500 kpl 14,10 €
300 kpl 14,40 €
100 kpl 14,80 €
50 kpl 15,30 €
Aloitus 50 €

Iso tuubi, X510
500 kpl 9,60 €
300 kpl 9,90 €
100 kpl 10,30 €
50 kpl 10,80 €
Aloitus 50 €

Pikkutuubi, X520
500 kpl 4,10 €
300 kpl 4,50 €
100 kpl 4,75 €
50 kpl 4,90 €
Aloitus 50 €

Pyöreä rasia etiketillä, X530
300 kpl 17,20 €
100 kpl 17,70 €
50 kpl 17,95 €
Aloitus 70 €
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Piparirasiat

Pyöreä tuubipakkaus vahvaa
kartonkia X812
Paino n. 450 g
Purkin koko 150 x 150 mm
Oma kuvitus vyötteeseen
alk.100 kpl.

Voilla leivottu,
kotimainen, rapea,
ohut ja maukas.

Pyöreä peltirasia omalla vyötteellä &
kansietiketillä X811
Silver peltirasia 190 x 60 mm.
Paino n. 650 g.
Minimierä 60 kpl.

Pyöreä + etiketti + vyöte, X811
240 kpl 14,90 €
120 kpl 15,20 €
20 kpl 15,50 €
Aloitus 70 €

Piprkakku tuubi X812
300 kpl 8,60 €
100 kpl 8,90 €
50 kpl 9,30 €
Aloitus 50 €
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Joululeipäainekset

Helppo ja maistuva
lahja kaikenikäisille
sukupuolesta
riippumatta.

Saaristolaisleipä ainekset X920
Lisää vain siirappi ja piimä / omenamehu ja
taikina on valmis paistettavaksi.
Kuiva-ainekset, kuivahiiva ja 2 x puinen kertakäyttöinen paistovuoka valmistusohjeen kera
pakattuna paperipussiin.
Tervehdys korttiin / etikettiin, joka kiinnitetään
pakkaukseen.

Saaristolaisleipä, X920
200 kpl 9,10 €
100 kpl 9,30 €
20 kpl 9,50 €

