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Jaetaan hyvää yhdessä ...
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Joulu maistuu
Suklaalle, piparkakuille ja toffeille,
tuotteet löytyvät sivuilta

Joulukalenterit.................. s. 3
Pienet annokset ................s. 4
Pakkaukset.........................s. 5-6
Piparkakut..........................s. 7
Adventti ….........................s. 8
Jakotuotteet.......................s. 9
Setit.....................................s. 10-11

Kaikki mainitut hinnat alv 0 %, EXW. Tuotteita on tarjolla rajattu määrä.
Tuotteiden painot ilmoitettu nettona, ilman pakkausta.
Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin. Emme vastaa kirjoitus- tms. virheistä.
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Joulukalenteri, kotimainen X310
Pienempi joulukalenteri pöydälle tai seinälle.
Täytteenä valintasi mukaan suklaata 100 g,
marmeladia 120 g tai salmiakkia 70 g .
Koko: n. 240 x147 x 15 mm
Paino n. 72 - 100 g
Minimierä 100 kpl

MUOVITON!
Joulukalenteri, kotimainen X320
Isompi joulukalenteri pöydälle tai seinälle.
Täytteenä suklaata tai toffeeta valintasi
mukaan.
Koko: n. 345 x 270 x 25 mm
Paino n. 185 g
Minimierä 250 kpl
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Suklaalevy 50 g vyöteellä X410
Herkullista laktoositonta ja gluteenitonta
Suomessa valmistettua tummaa 60 % suklaata
Toimitettavissa omalla tai vakiokuvalla + tervehdys.

Pikkutuubi 50 mm X420
Kokonaan kartonkinen, vahva tuubipakkaus
Oma kuvitus vyötteellä ympäri tuubin.
Koko 56 x 112 mm, paino n.100 g
Tyrnimarmeladi, suklaanappi tai
suklaaruorrutettu lakutoffee.

Sello X430
Sellofaani / paperinen pussi
haluamallasi täytteellä. Pussin
sulkijaan oma tervehdys omalla
kuvalla tai vakiopohjalla + oma
teksti.
Paino n. 130 g makeisesta riippuen
Tyrnimarmeladi, suklaanappi tai
suklaaruorrutettu lakutoffee.
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Makeispakkaukset
Tulossa jouluversio !

Peltinen makeisrasia Brunberg X510
Perinteinen peltinen makeisrasia,
herkullisilla Brunbergin makeisilla.
Paino n. 800 g, koko 18 x 25,5 x 6 cm.
Tryffelisekoitus, Alku Toffee -sekoitus tai
näiden sekoitus
Oma tervehdys liitettävissä kortilla.

Alku-Toffee: kerma, lakritsi, suklaa, kaneli sekoitus.
Tryffeli & toffee sekoitus.itsi, suklaai sekoitus.
Tryffeli & toffee sekoitus.

Personoitu peltirasia X520
Rasiassa valitsemiasi Brunbergin
herkullisia makeisia.
Koko 190 x 60 mm, paino n. 600g.
Tervehdys omassa kansietiketissä
ja / tai vyötteessä.
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Makeisrasia X610
Kartonkinen rasia omalla painatuksella.
Täytetty kotimaisella kääre- tai
irtomakeisella n. 200 - 300 g.
300 g Tryffelit: suklaa, mokka, nougat tai sekoitus.
300 g Alku-Toffee: kerma, kaneli, suklaa tai sekoitus.
130 g Suklaanapit tai 200 g tyrnimarmeladi.

Isotuubi 120 mm X620
Kartonkinen vahva tuubipakkaus omalla
tervehdyksellä, n. 500 g.
Muovikansi ja metallinen pohja.
Maxi tuubi 150 mm X630
Kartonkinen tukeva tuubipakkaus omalla
tervehdyksellä, n. 850 g.
Muovikansi ja -pohja.

Tuubeissa kotimaiset
Brunbergin tryffelit tai Alku-toffeet.
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Piparirasiat

Pyöreä tuubipakkaus vahvaa
kartonkia X710
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 X720
Silver peltirasia 190 x 60 mm.
Paino n. 450 g.
Minimierä 40 kpl. (ME 20 rs)

Piparkakkupussi X730
Sellofaanipussiin pakattu 100 g piparkakkuja.
Sulkija omalla painatuksella tai vakiokuva + logo.
Minimierä 100 kpl.
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Turvalliset Adventti”kynttilät”

Lindt Lindor kynttilä X810
Veikeä adventtikynttilä muuttuu 4
kynttiläksi, kun Joulu lähenee.
Sisältää 1 kpl Lindt Lindor -suklaata
jokaiselle adventtisunnuntaille.
Koko: n. 41 x 172 x 41 mm mm
Paino n. 50 g
Minimierä omalla painatuksella 312 kpl

Kynttelikkö X820
”Sytytä” kynttilät yksi kerrallaan adventtien edetessä.
Sisällä 4 maun mix herkullisia Rittersport mini –
konvehteja tai Lindt HELLO mini stick- suklaita
Paketti kulkee mainiosti postissa ja on varmasti
mieluinen vastaanottajalle.
Koko: 210 x 20 x 59 mm
Paino: 32 g Rittersport / 40 g Lindt
Minimierä omalla painatuksella: 300 kpl
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Jakotuotteet
Jakotuotteena kassalle, verkkokaupan lähteyksiin,
huoltokäynnin yhteydessä tms. lyhyessä kohtaamisessa helposti jaettava edullinen tervehdys.

Jouluiset viinikumit 10 g X910
Viinikumimakeiset jouluteemaan kuvioituna.
Pussukka vakiopainatuksella (alk. 250 pss)
tai omalla kuvituksella (alk. 3500 pss)

Joulumantelit 12 g X920
Jouluiset suklaalla ja tomusokerilla
kuorrutetut mantelit ovat mainio ja
herkullinen tuote massajakeluun.
Joulun vakiopainatuksella (alk. 250pss) tai
kokoaan omalla painatuksella (alk. 3500
pss).

Joulun valmiit setit
Jaa iloista joulumieltä kaikille sidosryhmillesi.
Olemme koostaneet 4 erilaista settiä, jotka on helppo
jakaa kätevässä pakkauksessa. Mukaan mahtuu myös kortti.

Salkun saat painatettua
omalla kuosilla alk. 500 kpl.
Salkun koko 30 x 7 x 22 cm.

PUUROSETTI X100
Puuroriisi 400 g
Sokerikaneli 50 g
Kuoritut mantelit 15 g
Mukana joulupuuron resepti
Oma tervehdys sulkijaan tai
reseptipaperiin.

HERKKUSETTI X110
Piparkakut 100 g
Glögitiiviste 370 ml*
Tyrnimarmeladi 180 g
Suklaalevy 50 g
* mustikkaglögitiiviste 1+3, luomu

NÄKKÄRISETTI X130
Näkkäri n. 200 g;
* saaristolaisnäkkäri tai siemennäkkäri
Servetit 33x33 cm;
Tarjoiluvati 24x24 cm, koivuviilua

KAHVISETTI X140
Maustekakku n. 270 g
Segafredo kahvi 100 g
Servetit 24x24 cm
Leikkuu- / tarjoilualusta
omalla kuvituksella tai
vakiokuvalla

Voimme pakata setit myös postituksen
kestävään laatikkoon. Kysy lisää.

