BREGMOS

GODISKATALOG

2016/2017

bregmos.se

VÄLKOMMEN TILL
GODISFABRIKEN

Vi på Bregmos tillverkar och förpackar gott godis
som skapar fördelaktiga effekter för bra relationer.
Det finns oändligt många tillfällen att bjuda på godis.
På mässor, till möten, eller vid produktlanseringar!
Färskt godis passar i de flesta sammanhang och är
en god inledning och en lysande start till bra samtal.
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FÖRPACKAT GODIS FÖR BÄTTRE AFFÄRER
Att det är tanken som räknas vet ju alla, men tänk om man skulle förpacka det man vill säga tillsammans med
något annat som gör att budskapet förstärks på ett smart sätt? Då blir det lättare att göra ännu bättre affärer.
Vi vet hur man gör skillnad och har kunskap som borgar för oss som en trygg partner för dig och ditt företag.

SMAKRIKA TIPS OCH GIVANDE TANKAR
- I vår chokladfabrik i Borgstena utvecklar, tillverkar
och förpackar vi vår egen choklad i olika smaker.

- Vi tillverkar, trycker och packar på nära håll, vilket
innebär extra bra service med snabba leveranser.

- Godiset är närproducerat, kontrollerat och packat
i förpackningar som är godkända för livsmedel.

- Godiset är alltid färskt och läggs inte på lager utan
tillverkas, packas och levereras efter beställning.

- Vi är miljöcertifierade och trycker på livsmedelsgodkända papper med vattenbaserade färger.

- Vi har erfarenhet av både idéer och lösningar till
allt från gott godis till förpackningar med budskap.

bregmos.se
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SOM I EN LITEN ASK
Med hjälp av förpackat godis kan vilket budskap
som helst kommuniceras utomordentligt effektivt.
Det finns massor av spännande och bra sätt att få
mottagare att reagera och agera genom kreativt
utformade förpackningar med godis.

Tablettasken är ett av sätten som alltid fungerar.
Tryckytorna tillsammans med funktionen att en ask
gärna sparas, gör detta till en minnesvärd budbärare.
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Nyhet!

Lakritstugg 04002

Minttugg 04003

Frukttugg 04001

Salmiak 04012

Hård mint 04004

Gräddkola 04013

Citron/Lakrits 04014

Mint/Lakrits 04015

TABLETTASK

En mångsidig godisförpackning fylld av möjligheter.
Vår tablettask är prisvärd och går att variera på oändliga sätt. Asken är fylld
med ca 20 gram godis och trycks alltid på alla sidor med fyrfärgstryck vilket
skapar stora möjligheter när det gäller bildlösningar.
Minsta order: 540 per smak och tryck
Hållbarhet: ca 1 år
Leveranstid: ca 15 arbetsdagar från godkänt korrektur
Tryck: offset, fyrfärg CMYK

BREGMOS

5

MADE IN SWEDEN –
SOM VI VILL HA DET

Smaker etsar sig ofta fast och blir till minnen man sent
glömmer. Att attrahera smaklökarna i kombination med
viktiga tillfällen ger ett gott intryck som håller i sig länge.
För oss handlar mycket om äkthet och trovärdighet för
att nå framgång tillsammans med våra partners. Det är
bland annat därför som vi tillverkar vår egen choklad på
vår egen fabrik i Borgstena, Sverige.
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Artnr. Quatre Chocolat Milk 17401
Artnr. Quatre Chocolat Dark 17402

Artnr. 17498 Milk
Artnr. 17499 Dark

QUATRE CHOCOLAT

TVISTAD CHOKLAD

En klassisk godbit vad gäller såväl smak som form och utförande. Chokladen
är inslagen i silverpapper med ett tryckbart vitt omsvep, som passar att trycka
både fotografier och logotyper på. Chokladen tillverkas i vår egen fabrik i
Borgstena och finns i två smaker. Quatre Dark är en god välbalanserad mörk
choklad (57,5 %) och Quatre Milk är en klassisk mjölkchoklad (34 %).

Egentillverkad chokladbit tvistad i vitt, silverfärgat eller transparent papper
som trycks i vårt eget tryckeri med valfri färg, budskap eller logotyp.
Chokladen finns i två smaker, Dark är en god välbalanserad mörk choklad (57,5
%) och Milk är en klassisk mjölkchoklad (34 %).

Vår egentillverkade chokladkvadrat.

Minsta order: 2400 bitar
Packas: i cellofanpåse á 100 bitar
Hållbarhet: Dark 12 månader, Milk 6 månader
Leveranstid: ca 15 arbetsdagar från godkänt korrektur
Tryck: offset, fyrfärg CMYK

Svensktillverkad choklad i två goda smaker.

Minsta order: 24 kg (beställ i jämna poster om 12 kg)
Packas: cellofanpåse á 1 kg, ca 150 bitar
Hållbarhet: ca 1 år.
Leveranstid: ca 15 arbetsdagar från godkänt korerktur
Logons storlek: max 23 mm bred och 16 mm hög för att synas
Tryck: flexo, upp till fyra valfria PMS-färger eller CMYK
Papper: välj mellan vitt, silver eller transparent. Samma kliché
som används för kola, fudge och karamell.

VÄLSMAKANDE
CHOKLAD FRÅN
VÅR EGEN FABRIK

Vi är så klart mycket stolta över vår chokladfabrik
som vi själva byggt utifrån hur vi ser på tillverkning,
smaksättning och förpackning av choklad.
Tillsammans med en licensierad chocolatier har vi
valt ut de allra bästa råvarorna med mycket omsorg för att skapa våra helt egna chokladrecept. I
Borgstena tillverkas all vår egna choklad i moderna
maskiner och med hårda kvalitétskrav.
För att främja utvecklingen av miljövänligt hållbar
kakaonäring stödjer vi även World Cocoa Foundation.
Vår choklad bjuder förutom på hantverkstraditioner
även på extra energi och bevisat gott välmående.
Choklad passar perfekt att bjuda på eller ge bort
som gåva. Omslagen runt chokladbitarna trycker
vi på miljövänliga sätt i vårt eget tryckeri.
BREGMOS
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GODIS FÖR ALLA

För oss handlar godis om mer än bara smak. Det handlar
lika mycket om nyttan med förpackningar och budskap,
om att nå ut och skapa effekter som gör skillnad.
Vårt tvistade godis är alltid populärt och passar lika bra
att dela ut på mässor som i en välfylld skål på jobbet.
Vi trycker efter önskemål på en rad olika papper och
vi har massor av spännande smaker att välja mellan
på både karameller, kolor och fudge.
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Artnr. 02001

En blandning
av smakerna
02001+02002
+02003+02005

Artnr. 02002

Artnr. 02003

Artnr. 02005

Artnr. 02007

Artnr. 03001 Gräddkola

Artnr. 03002 Hallonkola

Artnr. 02016 (fler färger förekommer)

Artnr. 03003 Lakritskola

Artnr. 03004 Chokladmintkola

Artnr. 03005 Chokladkola

TVISTAD KOLA
Artnr. 02015

Artnr. 02017

Färska och klassiskt gräddiga kolor inslagna i papper.

Artnr. 02006

Artnr. 02021

Ett gott och kostnadseffektivt sätt att nå ut med sitt budskap på. De klassiska
smakerna man känner igen från förr gör kolan till ett säkert kort som alla gillar.

Artnr. 02023

Artnr. 02025

Minsta order: 30 kilo per smak och tryck
Packas: i kartong om 5 kg
Antal bitar per kilo: ca 140
Hållbarhet: ca 9månader
Leveranstid: ca 20 arbetsdagar från godkänt korrektur
Logons storlek: max 23 mm bred och 16 mm hög för att synas
Tryck: flexo, upp till fyra valfria PMS-färger eller CMYK
Papper: välj mellan vitt, silver eller transparent

TVISTAD KARAMELL

Sprider budskap och god stämning på bästa sätt!
Omtyckta karameller med massor av smaker att välja mellan. Vi levererar
smakerna separat som standard men mixar även efter önskemål i poster
om 10 kilo. Omslagen trycks som förval på vitt cellofanpapper men kan
även tryckas på silvercellofan och transparent för ökad visuell effekt.
KARAMELLSMAKER
02001 Fruktblandning: hallon, päron, apelsin och citron
02002 Smörkola
02003 Kolamint
02005 Lakrits
02007 Blandade smaker: fruktblandning, kolamint, smörkola, lakrits m.m.
KARAMELLSMAKER MED FYLLNINGAR:
02006 Chokladfylld mint
02015 Pulverfylld lakrits
02016 Bregmos lakritsblandning: lakritssmak med jordgubb, tuttifrutti, mint, citron och päron
02017 Pulverfylld hallon/lakrits
02021 Cafémix: chokladfylld med smak av kokos, kaffe, lakrits och kola i olika nyanser
02023 Sweet Chili: het smak med salt pulver
02025 Pulverfylld citron/lakrits
Minsta order: 30 kg
Packas: i påse om 2,5 kg / 10 kg per transportkartong
Antal bitar per kilo: ca 200
Hållbarhet: 18 månader
Leveranstid: 10 arbetsdagar från godkänt korrektur
Logons storlek: max 23 mm bred och 16 mm hög för att synas
Tryck: flexo, upp till fyra valfria PMS-färger eller CMYK
Papper: välj mellan vitt, silver eller transparent

Hallon/lakrits 18003

Vanilj 18001

Choklad 18002

TVISTAD FUDGE

Krämig fudge som smälter i munnen
Inslagen i tre goda smaker. Samma papper används till karamell, kola
och tvistad choklad, vilket gör det möjligt att variera smaker och sorter mellan
beställningarna utan ny kliché. Profilera den med ditt budskap!
Minsta order: 30 kilo per smak och tryck
Packas: i kartong om 5 kg
Hållbarhet: ca 9 månader
Leveranstid: ca 20 arbetsdagar från godkänt korrektur
Logons storlek: max 23 mm bred och 16 mm hög för att synas
Tryck: flexo, upp till fyra valfria PMS-färger eller CMYK
Papper: välj mellan vitt, silver eller transparent

BREGMOS
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BÄST FÖRPACKAT
FÖR FÄRSKT GODIS
För oss finns det några extra viktiga faktorer när vi
tänker på godis. Det ska vara gott, färskt och väl
förpackat för att hålla kvar den goda smaken.

Vi har utvecklat en helt lufttät förpackning som har
alla egenskaper som krävs, samtidigt som den kan
förmedla ett budskap tydligt. Vi kallar den Yeppos.
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YEPPOS - ETT SÄTT
ATT SYNAS VÄL

Vår storsäljare Yeppos finns i många spännande smaker
och i olika utförandevarianter som tål att upprepas:
Yeppos Winegum och Yeppos Chewies.
Vi trycker oftast Yeppos på vitt papper men erbjuder
även tryck på cellofan i silver eller transparent, vilket
skapar en mer exklusiv känsla.

YEPPOS WINEGUM

YEPPOS CHEWIES

Yeppos Winegum är mjuka godisbitar i smak av fruktblandning, sötlakrits eller
saltlakrits. Tack vare den lufttäta Yeppos-förpackningen behåller godiset sin
mjukhet.

Yeppos Chewies är vår välkända tuggodis med den lite hårdare utsidan och
mjukare insidan som gjort det till en stor favorit bland vårt goda bjudgodis.

Mjukt och gott godis med extra lång hållbarhet.

Yeppos Winegum, Fruitmix 12001
Yeppos Winegum, Seasalt 12002
Yeppos Winegum, Sweet Liquorice 12007
Minsta order: 30 kg
Packas: i kartong om 5 kg
Hållbarhet: 12 månader
Leveranstid: ca 15 arbetsdagar från godkänt korrektur
Logons storlek: fast placering av logo, maxstorlek ca 17x35 mm
Antal bitar per kilo: ca 240
Tryck: flexo, upp till fyra valfria PMS-färger eller CMYK
Papper: välj mellan vitt, silver eller transparent
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Fräscht tuggodis med smaker av frukt och mint.
Yeppos Fruit Chewies 12003
Yeppos Mint Chewies 12004
Minsta order: 30 kg
Packas: i kartong om 5 kg
Hållbarhet: 12 månader
Leveranstid: ca 15 arbetsdagar från godkänt korrektur
Logons storlek: fast placering av logo, maxstorlek ca 17x35 mm
Antal bitar per kilo: ca 340
Tryck: flexo, upp till fyra valfria PMS-färger eller CMYK
Papper: välj mellan vitt, silver eller transparent

PROVA YEPPOS
- VÅR STOLTHET

En bra godisförpackning ska vara lockande och lätt
att plocka till sig några bitar av. Den ska fungera som
ett välskyddande hygieniskt hölje som samtidigt gör
att innehållet inte kladdar.
Yeppos motsvarar alla önskvärda funktioner på en bra
förpackning. Dessutom är den enkelt att öppna.
Godiset måste kunna nå munnen snabbt.
BREGMOS
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BRA SMAK FÖR
NATURLIGT GODIS

Bregmos idé är att förpacka tydliga budskap tillsammans
med gott innehåll för företag, deras möten och behov. För att komplettera vårt godissortiment lanserar vi en serie snackspåsar fyllda med
naturgodis, att trycka allt från budskap till logos på. Att bjuda på jordnötter, nötmix, äppelchips eller cashewnötter kommer att vara välkommet i
de flesta sammanhang.
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JORDNÖTTER

ÄPPELCHIPS

Rostade och saltade jordnötter i 10 grams påse med måttet 60x100 mm.
Hela påsen trycks i fyrfärg där bara kreativiteten sätter gränserna.

Ny bjudpåse med optimal tryckyta för allt från logo till budskap.
Fylld med 15 gram torkade fruktbitar som motsvarar ett helt äpple.
Påsens mått: 90x150 mm.

Portionspåse med klassiska saltade snacks.
Minsta order: 5000 stk.
Hållbarhet: ca. 6 månader
Leveranstid: 20 arbetsdagar från godkänt korrektur
Tryck: Flexo. CMYK
Papper: vit folie
Artnr. 16501

Smidig snackspåse med torkade äppelchips.

Minsta order: 5040 stk.
Hållbarhet: 9 månader
Leveranstid: 20 arbetsdagar från godkänt korrektur
Tryck: Flexo. CMYK
Papper: vit folie
Artnr. 16531

NÖTMIX

CASHEWNÖTTER

I denna hållbara påse ryms 20 gram mandel, russin, valnöt och hasselnöt i
en god blandning. Perfekt att trycka såväl budskap, bilder och logo på.
Påsens mått 90x110 mm.

Nytt naturligt snacks förpackat i påsar som ger alla möjligheter att synas
extra bra. 10 gram rostade och saltade cashewnötter i en påse med måttet
60x100mm.

Minsta order: 5100 stk.
Hållbarhet: 9 månader
Leveranstid: 20 arbetsdagar från godkänt korrektur
Tryck: Flexo. CMYK
Papper: vit folie
Artnr. 16521

Minsta order: 5000 stk.
Hållbarhet: 9 månader
Leveranstid: 20 arbetsdagar från godkänt korrektur
Tryck: Flexo. CMYK
Papper: vit folie
Artnr. 16511

Nyttigt och gott innehåll i smart förpackning.

Massor med möjligheter fyllt med favoritsnacks.

BREGMOS
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SNACKA OM ATT
FIXA TUGGET

Att planera och vara väl förberedd för spännande
utmaningar, upplevelser och nya möten är A och O.
Och en fräsch andedräkt är minst lika viktigt.
Vi har så klart tänkt på detta och erbjuder både
sockerfria tuggummin och friska minttabletter i
förpackningar som räcker länge. Dessutom har de
ytor för tryck med extra bra bildåtergivning.
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TUGGUMMI

Artnr. 04901 Spearmint
Artnr. 04900 Classic (mint & salmiak)

Stor tryckyta och lång livslängd sätter sina spår.
Tuggummi är en del av vardagen för många, vilket gjort denna förpackning
till en mycket uppskattad giveaway. Då tuggummit behåller sin färskhet och
konsistens i minst ett år lever också budskapet kvar under lång tid. Sockerfritt
och innehåller xylitol.
Minsta order: 250 per smak och tryck
Packas: i låda om 25 förpackningar
Hållbarhet: ca 12 månader
Leveranstid: ca 15 arbetsdagar från godkänt korrektur
Logons storlek: tryck på hela asken, 62x106 mm
Tryck: offset, fyrfärg CMYK

FRESHCARD

Smart fick-format med fototryck säger allt.
Liten smidig ask i visitkortsstorlek med 48-50 sockerfria mintpastiller.
Digitaltryckt förpackning möjliggör bildtryck med fantastiska resultat.
Asken finns i vitt, transparent vit, blå och svart.
Minsta order: 300 stk.
Packas: 50 stk. per förpackning
Hållbarhet: ca 12 månader
Leveranstid: ca 15 arbetsdagar från godkänt korrektur.
Expressleverans på ca 5 arbetsdagar möjlig.
Logons storlek: 42 x 72 mm
Tryck: digitaltryck, fyrfärgstryck CMYK
Artnr. 13801

DOUBLEGUM

Smart portionsförpackning för snabba budskap.
Två tuggummin i en behändlig liten bjudpåse som är ypperlig för tryck av
budskap, logos och bilder. Även denna förpackning har lång hållbarhet. De är
sockerfria och innehåller xylitol.
Minsta order: 5000 stk.
Hållbarhet: 18 månader
Leveranstid: 20 arbetsdagar från godkänt korrektur
Tryck: Flexo, CMYK
Papper: vit eller transparent folie
Artnr. 16551

SLIMTIN

Lyxigt förpackade budskap och bilder gör intryck.
Silverfärgad aluminiumask med 10 gram sockerfria mintpastiller. Digitaltryck
möjliggör även här bildtryck med fantastiska resultat. Askens mått: 77x42 mm.
Minsta order: 384 stk.
Hållbarhet: 18 månader
Leveranstid: 20 arbetsdagar från godkänt korrektur
Tryck: digitaltryck
Artnr. 16571

BREGMOS

17

KLART GIVANDE

En förpackning är en viktig detalj som faktiskt kan särskilja
ett företag och ge det som avsändare en tydlig identitet
som mottagaren kommer att minnas.
Förpackningens design och budskapets tanke är därför
av stor betydelse för helheten. Precis som dess innehåll.
Anstränger man sig lite extra, märks det på resultatet.
Oavsett om det är en konservburk med kolor att ge bort
som gåva eller en Yeppos med tryck det handlar om.
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KONSERVBURK

CELLOFANPÅSE

Vi fyller vår konservburk med valfritt godis som skapar spänning då burken är
försluten med ett konservlock som måste rivas av för att komma åt innehållet.
Burken återsluts lätt med hjälp av ett skruvlock. Transparent etikett är tillval
som kan tryckas med allt från personliga hälsningar till logotyper och budskap.
Burken rymmer ca 300 g kola eller karamell.

Att packa godis med budskap i cellofanpåsar är festligt samtidigt som både
innehåll och budskap syns tydligt. Våra cellofanpåsar finns i fyra olika storlekar
som rymmer från 100 g till 1 kg. En rund etikett för personlig hälsning finns
som tillval.

Spännande att öppna och perfekt att återanvända.

Priset är exkl. godis, inkl. packarbete.
Minsta order: 100 stk.
Artnr. 40301

Festliga presentpåsar i fyra varierande storlekar.

Small, (100x220 mm) rymmer ca 100 g karamell
Medium (120x275 mm) rymmer ca 200 g karamell
Large (170x320 mm) rymmer ca 500 g karamell
X-Large (210x385 mm) rymmer ca 1000 g karamell
Artnr. 40131

BREGMOS
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PLASTBURK

Med nostalgisk känsla av godisbutikerna från förr.
Smidiga och vackra godisburkar i tålig plast. Finns i tre behändiga storlekar.
Artnr. 40270 small 0,75 liter
Artnr. 40271 medium, 1,5 liter
Artnr. 40272 large, 3 liter

GODISAUTOMAT
CYLINDERDISPLAY

Servera och bjud på gott godis i elegant utförande.
Designade cylinderdisplayer i plast. Finns i två olika storlekar.
Levereras ej fyllda.
Artnr. 60178, small, 180x138
Artnr. 60177, large, 210x170
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Inbjudande förpackning då godiset ska räcka länge.
Vår godisautomat är en praktisk förpackning med lucka framtill. Automaten
rymmer ca 2,5 kilo Yeppos Winegum, karameller, tvistad choklad eller kolor.
Svart med diskret lackat godismönster. Möjligt med rund etikett på framsidan.
Artnr. 40512

GODISHINK

Bärbar godisportfölj med insyn på kloka budskap.
Genomskinlig plasthink med praktiskt handtag. Rymmer ca 900 gram godis på
ett välexponerat sätt. Etikett med tryck på sida eller lock är ett smart tillval.
Artnr. 40432

ORION

Klotformad display för garanterad uppmärksamhet.
Kul och extra uppseendeväckande display med fäste för budskap på toppen.
Levereras ej fylld eller ihopmonterad.
Mått: Diameter: ca 30 cm.
Artnr. 60175

EN BÄRANDE IDÉ

Bregmos startade egentligen utifrån behovet att
skaffa en tablettask till ett företag, som ville dela
ut något kul till sina kunder. Det hela resulterade i
att en ask trycktes och fylldes med godis. På så sätt
kunde företaget på ett tydligare sätt visa vilka de var.
Att askarna sparades gjorde att mottagarna kunde
påminnas om företaget under betydligt längre tid.
Så föddes idéen om Bregmos för mer än 15 år sedan.
Under alla år som gått har det hänt en hel del.
Bland annat så har vi lärt oss massor om effektiva
budskap, färskt godis och dess olika förpackningar.
Vi har också startat vår alldeles egna chokladfabrik.
Företaget har helt enkelt utvecklats och vuxit till sig.
Idag ligger Bregmos i Borgstena utanför Borås och
varje år levererar vi miljontals enheter förpackat gott
godis med budskap utifrån olika behov och önskemål.
Och vi tänker fortsätta att utvecklas ett bra tag till.

BREGMOS
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GRÖNT GODIS
I SNÄLLA PÅSAR

För vår del betyder grönt godis inte bara en färg utan
även miljöarbete. Vårt ekologiska godis med fruktiga
smaker, stärker vilken miljöpolicy som helst.
Bregmos är både miljöcertifierade och certifierade
att förpacka ekologiskt godis och vi engagerar oss i
att bidra till en bra och hållbar miljö på olika sätt.
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TWINSET

TETRAEDER

2x5 gram gelenallar packade i perforerad Twinset-påse som lätt kan separeras.
Påsen trycks i fyrfärg och passar ypperligt för både budskap och logos.

Kul trekantig påse med smarta tryckytor. Rymmer 10 gram färska gelenallar.
Trycks i fyrfärg på fyra sidor.

Minsta order: 2500 stk.
Hållbarhet: 12 månader
Leveranstid: 20 arbetsdagar från godkänt korrektur
Tryck: Flexo, CMYK
Papper: vit eller transparent folie
Artnr. 16541

Minsta order: 3000 stk.
Hållbarhet: 12 månader
Leveranstid: 20 arbetsdagar från godkänt korrektur
Tryck: Flexo, CMYK
Papper: vit eller transparent folie
Artnr. 16561

Portionsgodis för dubbelt så goda budskap.

Pyramidpåse med plats för fler än ett bra budskap.

Nyhet!

GODISPÅSE

EKOLOGISK GODISPÅSE

30 gram godis i olika smaker, förpackat i påse med stor tryckyta för budskap.
Påsen trycks på transparent material vilket skapar spännande möjligheter.

Nu erbjuder vi en påse med ekologiskt godis – enligt EU´s märkning för
ekologisk produktion – i form av gelebjörnar med fruktsmak eller sura pinnar.
Gelebjörnarna har fruktiga smaker av citron, apelsin, lime och jordgubbe.
De sura pinnarna har sura smaker av jordgubbe, citron och apelsin/lime.
Båda smakerna är helt utan gelatin. Påsen innehåller 30 gram godis.

Kreativ giveaway för alla som är extra godissugna.
Minsta order: 1000 stycken
Hållbarhet: ca 12 månader
Leveranstid: ca 15 arbetsdagar från godkänt korrektur
Tryck: flexo, upp till fyra valfria PMS-färger eller CMYK
Papper: Vi trycker på en transparent plast
Artnr:
Winegum, Fruitmix 12001
Winegum, Seasalt 12002
Winegum, Sweet brown 12007
Fruit Cheweis 12003
Mint Cheweis 12004

Godis från certifierade ekologiska råvaror.

Minsta order: 1000 stycken
Hållbarhet: ca 12 månader
Leveranstid: ca 15 arbetsdagar från godkänt korrektur
Tryck: flexo, CMYK
Papper: Vi trycker på en transparent plast
Artnr.
Gelebjörnar 14001
Sura pinnar 14002

BREGMOS
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VÅRT SÄTT ATT
SE PÅ FRAMGÅNG

Att bjuda uppfattas som generöst och tilltalande.
Och godis är alltid en välkommen energikick på
möten och mässor, i receptionen eller som gåva.
En klubba betyder förutom att mottagaren har att
göra lite längre innan den är slut, att det finns god
tid för framgångsrika samtal om bättre affärer.
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Hallon 05001

Gräddkola 05005

Citron 05002

Blåbär 05006

Apelsin 05003

Päron 05007

Lakrits 05004

Tuttifrutti 05008

KLUBBA

Ett barnsligt enkelt sätt att nå fram med budskap.
Färgglada ovala klubbor i olika smaker. Omslaget har en vit sida för valfritt
tryck och en transparent sida som visar klubbans färg. Klubbans vikt: 11 gram.
Minsta order: 3500 stk. per smak och tryck
Packas: i transportförpackning om 500 stycken
Hållbarhet: ca 12 månader
Leveranstid: ca 15 arbetsdagar från godkänt korrektur
Logons storlek: repeterande logo över hela pappret
Tryck: flexo, upp till fyra valfria PMS-färger eller CMYK
Papper: vitt papper, transparent på baksidan

KARAMELLSMAKER:
02001 Fruktblandning: hallon, päron, apelsin och citron
02007 Blandade smaker: fruktblandning, kolamint, smörkola, lakrits m.m.
KARAMELLSMAKER MED FYLLNINGAR:
02006 Chokladfylld mint
02016 Bregmos lakritsblandning: lakritssmak med jordgubb, tuttifrutti, mint, citron och päron
02017 Pulverfylld hallon/lakrits

DATATRYCKT
KARAMELL

Liten volym på kort tid och extra snabb leverans.
Våra datatryckta karameller är vår snabba service exemplifierad och perfekt för
att få ut budskap i sista sekund eller för en mindre mängd karameller med tryck
på. Trycks med 1-färg på vitt cellofan i fyra valbara färger. Leverans inom 10
arbetsdagar och 5 arbetsdagar mot expresstillägg.
Minsta order: 5 kg (max 20 kg)
Packas: i påse om 2,5 kg / 10 kg per transportkartong
Hållbarhet: ca 12 månader
Leveranstid: normalt 10 arbetsdagar från godkänt korrektur, express 5 dagar
Logons storlek: maxstorlek ca 23x16 mm
Tryck: enfärgstryck, välj mellan blå, röd, grön eller svart tryckfärg
Papper: vitt cellofan
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FÖRENA NYTTA
MED GODISNÖJE

Förpackat godis är en liten detalj som kan ge stora
effekter för affärerna. Inte minst genom att upprepa
sin logotyp många gånger skapar igenkänning.
Att göra det med hjälp av goda smaker och budskap
på förpackningar kommer att bidra till att relationer
kan inledas och byggas genom färska minnesbilder.
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BREGMOS ARBETE
FÖR EN BRA MILJÖ

ANVÄND OSS SOM
KREATIV PARTNER

Hör av dig om du vill veta mer om vårt miljöarbete,
vi berättar gärna mer om hur vi arbetar för att vår jord
ska bli till en bättre plats att leva och bo på.

Känn dig alltid välkommen att höra av dig, så kan
vi berätta om hur ditt företag kan smaka godare.
Vi hörs!

Vi arbetar för en hållbart bra miljö och är certifierade
enligt ISO 14001. Vi använder oss av grön el och i vårt
eget tryckeri använder vi oss av vattenbaserade färger.
För att bidra till att förpackningar samlas in, är vi även
anslutna till FTI som ser till att förpackningar återvinns
på allra bästa tänkbara sätt.

En bra idé med ett genomarbetat utförande innebär
alltid mer framgångsrika resultat. Genom många år
av erfarenheter vet vi hur förpackat godis kan göra
susen. Flera välkända varumärken och företag har
med största belåtenhet låtit vårt förpackade godis
bära deras budskap. Det är vi extra stolta över.

bregmos.se
Vi har bra godisalternativ från
certifierade ekologiska råvaror.
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FÖRPACKAT GODIS
FÖR BÄTTRE AFFÄRER

bregmos.se
Bregmos Reklamgodis AB | Box 75 | 513 21 Fristad | 033 - 22 23 50 | info@bregmos.se

