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GODIS ÄR ALLTID 
ÅRETS JULKL APP!

INNEHÅLL

SYMBOLER

Här och nu står julen för dörren. Som vanligt hittar du 
de godaste klapparna i denna katalog. Överraska dina 

kunder och medarbetare med vackra och välsmakande 
julgåvor – vi lovar att det kommer att uppskattas! Välj 
mellan allt från vår populära blandning med inslaget 
varumärkesgodis till lyxiga praliner eller pepparkakor. 

Vi önskar er en riktigt god jul!
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I katalogen finner du olika symboler som guidar dig i dina val. 

EkologisktEKO Palmoljefritt

Fairtrade

Komposterbart 
papper & tryck

Sockerfritt

Svensktillverkat Klimatkompenserat 
papper

Veganskt FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Priser
Samtliga priser i katalogen är angivna i SEK, 

moms 12 % och frakt tillkommer. Vid faktura 

under 500 kr tillkommer en faktureringsavgift 

på 50 kr. 

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och 

skrivfel i produktkatalogen.

Leveransvillkor
Vi ansvarar ej för transportskador uppkommna 

från lager till kund. Vi styrs av PostNords 

leveransgarantier gällande utdelning. Vi 

reserverar oss också för kvantitetsavvikelser i 

leveransen med +/- 10% på tryckorder.

Betalningsvillkor
För kreditgodkända kunder sker betalning 

mot faktura, 30 dagar netto. Betalning efter 

förfallodag räntefaktureras. I övrigt sker 

leverans mot förskottsbetalning.
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Julkorg liten Art.nr: 61701 1500 g 319 kr

Julkorg mellan Art.nr: 61702 2500 g 449 kr

Julkorg stor Art.nr: 61703 3500 g 599 kr

Julkorg jätte Art.nr: 61700 5000 g 789 kr

INSLAGET GODIS

Julkort Art.nr: 61709 100x70 mm 15 kr

LÄGG TILL ETT JULKORT!

Inslaget godis

Saffransmandel  
burk 150 g

Lakritskulor 
Brons 150 g

Vanini choklad
fikon/mandel 80 g

Bravo kola 
strut 80 g

Whitaker ask 
170 g

Tryffel ask
40 g

Choco Twist 
120 g

De klassiska julkorgarna har blivit en riktig storsäljare 
genom åren. Korgarna finns i fyra olika storlekar och 

alla slås in med cellofan och röd rosett. I år har vi 
även tagit fram en specialkorg med utvalda favoriter 

som passar julen perfekt. 

JULKORGAR

Vid köp av julkort ingår tryckt standardmotiv (välj mellan vitt eller svart 
kort) med er logotyp i 4-färgstryck (CMYK). För helt egendesignat julkort 
tillkommer det en klichékostnad på 600 kr/design.

5000 g3500 g2500 g1500 g Önskas  
en vegansk 

godisblandning?  
- Kontakta oss!

Den bästa  
blandningen av de 

mest populära inslagna 
chokladbitarna, kolorna 

 & karamellerna

GOD JUL &

GOTT NYTT ÅR

ÖNSKAR

   God Jul &Go� Ny� Arönskar

Julkorg utvalda favoriter 359 kr

Art.nr: 8763JULKORG UTVALDA FAVORITER 810 g



PL ASTBURKAR

BESKRIVANDE TEXT

TRÄL ÅDOR

Överraska kunder och medarbetare med 
våra populära trälådor. Fylls med inslaget 
godis, Bravo kola, pralinkulor eller lyxiga 

belgiska praliner och finns i flera olika 
storlekar. Våra trälådor kan även beställas 

med inbränd logotyp på lådan.
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Trälåda liten Art.nr: 61762 700 g 199 kr

Trälåda mellan Art.nr: 61764 1500 g 299 kr

Trälåda stor Art.nr: 61765 2500 g 439 kr

PRALINKULOR

Trälåda BRAVO Art.nr: 61763 1300 g 239 kr

BRAVO KOLA

Trälåda liten Art.nr: 61736 800 g 219 kr

Trälåda mellan Art.nr: 61737 1500 g 319 kr

Trälåda stor Art.nr: 61738 2500 g 449 kr

INSLAGET GODIS

Trälåda liten Art.nr: 61754 400 g 219 kr

Trälåda stor Art.nr: 61767 800 g 359 kr

TRÄLÅDA PRALINER

Inbränd logotyp ingår vid köp av fler än 50 st trälådor. För inbränd 

logotyp tillkommer en klichékostnad på 500 kr per bränning. 

För extra bränningar tillkommer även 5 kr per bränning och låda. 

Leveranstid: 2 veckor.

INBRÄND LOGOTYP

Vid köp av färre än 50 st trälådor ingår istället ett standardkort 

med tryckt logotyp till varje låda. Välj mellan vitt eller svart kort. 

JULKORT

Önskas  
en vegansk 

godisblandning?  
- Kontakta oss!

Din logotyp 
 bränns på locket på 
den lilla storleken, 
och framtill på de 

större.  

GOD JUL &

GOTT NYTT ÅR

ÖNSKAR

   God Jul &Go� Ny� Arönskar

Smaker: 

Kakao, Hasselnöt  

och Caramel
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Prova våra julaskar som är fyllda med fantastiska 
tryfflar eller choklad från Whitaker. Med din 

logga på asken tillsammans med en julhälsning 
blir det en garanterad uppskattad gåva.

JUL ASKAR

WHITAKERS CHOKLADASKAR

TRYFFELASK

Minsta antal: 48 st (Packas 8 st/kartong) 
Tryck: Tryckt standardmotiv (välj mellan vitt eller svart tema) och egen 
logotyp i 4-färgstryck (CMYK) ingår. För helt egen design på asken 
tillkommer en klichékostnad på 900 kr/design. 

Minsta antal: 48 st (Packas 24/kartong) 
Tryck: Tryckt standardmotiv (välj mellan vitt eller svart tema) och egen 
logotyp i 4-färgstryck (CMYK) ingår. För helt egen design på asken 
tillkommer en klichékostnad på 900 kr/design. 

100 g 200 g

Mint Collection Coffee Collection

Utsökt 
kakaosmak

Whitakers Mint Collection Art.nr: 8519 170 g 99 kr

Whitakers Coffee Collection Art.nr: 8520 170 g 99 kr

Tryffelask Art.nr: 8518 150 g 49 kr



PL ASTBURKAR

BESKRIVANDE TEXT

PL ÅTBURKAR

Plåtburkar och hinkar med etikett och 
banderoll, antingen med något av våra 

färdiga teman eller med er unika design! 
Fyll burkarna med julskum från Cloetta, 

pralinkulor eller vår populära blandning av 
inslaget varumärkesgodis.
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PLÅTBURK LÅG MED BANDEROLL

PLÅTBURK MED DIGITALTRYCK

Minsta antal: 25 st 
Tryck: Tryckt standardmotiv (välj mellan vitt eller svart tema) och egen 
logotyp i 4-färgstryck (CMYK) ingår. För helt egen design på banderoll  
och lock tillkommer en klichékostnad på 900 kr/design. 

Minsta antal: 300 st 
Tryck: Vid digitaltryck på plåtburk tillkommer en klichékostnad på 3500 kr.  
Repetitionsorder: Intag tillkommer med 2500 kr. 
Leveranstid: ca 4 veckor efter godkänt korrektur.

Inslaget godis Pralinkulor Skumtomtar

Ditt motiv 
trycks direkt 
på burken!

Inslaget godis Art.nr: 61724 1000 g 239 kr

Pralinkulor Art.nr: 61766 800 g 195 kr

Skumtomtar Art.nr: 61728 550 g 155 kr

Inslaget godis Art.nr: 8764 1200 g 259 kr

Pralinkulor Art.nr: 8765 1300 g 259 kr

Skumtomtar Art.nr: 8766 800 g 199 kr

Inslaget godis Art.nr: 61735 1000 g 279 kr

Pralinkulor Art.nr: 61784 800 g 225 kr

Skumtomtar Art.nr: 61732 550 g 189 kr

PLÅTHINK

Minsta antal: 25 st 
Tryck: Tryckt standardmotiv (välj mellan vitt eller svart tema) och egen 
logotyp i 4-färgstryck (CMYK) ingår. För helt egen design på etiketten 
tillkommer en klichékostnad på 900 kr/design. 

Inslaget godis Art.nr: 61723 1400 g 299 kr

Pralinkulor Art.nr: 8767 1300 g 355 kr

Skumtomtar Art.nr: 61731 720 g 189 kr

Öppningsverktyg  
ingår till alla hinkar

Önskas  
en vegansk 

godisblandning?  
- Kontakta oss!

PLÅTBURK HÖG MED BANDEROLL

Inslaget godis Pralinkulor Skumtomtar

Smaker: 

Kakao, Hasselnöt  

och Caramel

 

Inslaget godis Pralinkulor Skumtomtar

Smaker: 

Kakao, Hasselnöt  

och Caramel

 

Smaker: 

Kakao, Hasselnöt  

och Caramel

 

Innehållet  
kan blandas fritt 
bland sorterna 

ovan!
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Vår juliga pappautomat kommunicerar just ditt 
budskap om och om igen och skapar en härlig 
julkänsla. Perfekta att ha med på mässor eller 

ställa fram till besökare och anställda.

PAPPAUTOMAT

PAPPAUTOMAT

Tryck: Tryckt standardmotiv (rött) med er logotyp i 4-färgstryck (CMYK) 
som en etikett på framsidan ingår. För helt egen design på etiketten 
tillkommer en klichékostnad på 900 kr/design. 

Inslaget godis Art.nr: 61706 1000 g 215 kr

Den bästa  
blandningen av de 

mest populära inslagna 
chokladbitarna, kolorna 

 & karamellerna

Lägg till din  
logotyp och julhälsning 

på framsidan av 
automaten!

Inslaget godis
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Våra julsäckar är snart en klassiker likt Kalle 
Anka på julafton. Låt en julsäck med er design 
fylld med massor av godsaker bli tradition på 
julborden hos era kunder och medarbetare!

JULSÄCKAR

Julsäck mini Art.nr: 8508 150 g 59 kr

Julsäck liten Art.nr: 61716 500 g 119 kr

Julsäck mellan Art.nr: 61704 900 g 189 kr

Julsäck stor Art.nr: 61705 1800 g 329 kr

INSLAGET GODIS

Antal Pris/st

25-50 30 kr

51-200 28 kr

201-500 26 kr

501- 24 kr

Art.nr: 61730SÄCKAR MED EGET TRYCK

BRAVOKOLA

WALKER’S KOLA

Tryck: Säckarna trycks med 4-färgstryck (CMYK). Shablonkostnad 
tillkommer med 600 kr/design.
Repetitionsorder: Intag tillkommer med 300 kr/order
Övrigt: Vid order under 25 säckar tillkommer 10 kr/tryck

Julsäck mini Art.nr: 8510 250 g 69 kr

Julsäck Walker’s Art.nr: 61718 1000 g 189 kr

Julkort Art.nr: 61709 100x70 mm 15 kr

LÄGG TILL ETT JULKORT!

Vid köp av julkort ingår tryckt standardmotiv (välj mellan vitt eller svart 
kort) med er logotyp i 4-färgstryck (CMYK). För helt egendesignat julkort 
tillkommer det en klichékostnad på 600 kr/design.

Ett standard 
julmotiv ingår på 

alla säckar

Addera er 
logga till 
trycket!

GOD JUL &

GOTT NYTT ÅR

ÖNSKAR

   God Jul &Go� Ny� Arönskar



CHOKL AD

BESKRIVANDE TEXT

PL ASTBURKAR

BESKRIVANDE TEXT

PEPPARKAKOR
Ingen jul utan pepparkakor!  

Pepparkakor är en av julens mest 
omtyckta produkter och är perfekt att ha 

stå framme i fikarummet, på julbordet och 
glöggminglet. Vi har även hört att man blir 
extra snäll av att äta dem och att man får 
önska sig något om man knäcker en i tre 

delar. Värt att testa tycker vi!
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PEPPARKAKOR BANDEROLL LÅG 500 g

PEPPARKAKOR DIGITALTRYCK 500 g

Vid större antal skickas separat offert. 
Tryck: Tryckt standardmotiv (välj mellan vitt eller svart tema) och egen logotyp i 4-färgstryck (CMYK) ingår.  
För helt egen design på banderoll och lock tillkommer en klichékostnad på 900 kr/design. 

Vid större antal skickas separat offert. 
Tryck: Vid digitaltryck på plåtburk tillkommer en klichékostnad på 3500 kr.  
Repetitionsorder: Intag tillkommer med 2500 kr. 
Leveranstid: ca 4 veckor efter godkänt korrektur.

Ditt motiv 
trycks direkt 
på burken!

Antal Pris/st

50 189 kr

360 169 kr

Antal Pris/st

300 215 kr

Antal Pris/st

50 239 kr

576 219 kr

Antal Pris/st

300 269 kr

Antal Pris/st

48 55 kr

300 45 kr

Art.nr: 61747EKOLOGISKA PEPPARKAKOR PAPPASK 150 g

Antal Pris/st

48 85 kr

300 75 kr

Art.nr: 61782EKOLOGISKA PEPPARKAKOR BANDEROLL 150 g

Antal Pris/st

48 69 kr

300 59 kr

Art.nr: 8521PEPPARKAKOR I PLASTBURK 300 g

Vid större antal skickas separat offert. 
Tryck: Tryckt standardmotiv (välj mellan vitt eller svart tema) och egen 
logotyp i 4-färgstryck (CMYK) ingår. För helt egen design på asken 
tillkommer en klichékostnad på 900 kr/design. 
Packas: 12 st per kartong.

Vid större antal skickas separat offert. 
Tryck: Tryckt standardmotiv (välj mellan vitt eller svart tema) och egen 
logotyp i 4-färgstryck (CMYK) ingår. För helt egen design på banderoll och 
lock tillkommer en klichékostnad på 900 kr/design. 
Packas: 12 st per kartong.

Vid större antal skickas separat offert. 
Tryck: Tryckt standardmotiv med egen logotyp i 4-färgstryck (CMYK) ingår. 
För egendesignad etikett till locket tillkommer en klichékostnad  
på 900 kr/design. 
Packas: 12 st per kartong.

Designa din 
egna etikett till 

locket!

Art.nr: 617262

Art.nr: 61742

Art.nr: 61744

Art.nr: 61743

PEPPARKAKOR BANDEROLL HÖG 800 g

PEPPARKAKOR DIGITALTRYCK 800 g

EKO

EKO



CHOKL AD

BESKRIVANDE TEXT

PL ASTBURKAR

BESKRIVANDE TEXT

PRALINER

Våra chokladaskar med belgiska praliner 
digitaltrycks med er unika design. Ger en 

tydlig avsändare som dessutom lämnar ett 
fint och lyxigt avtryck. Passar perfekt till 

kunder och anställda som man vill ge lite 
extra uppskattning över jul!
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PRALINER DIGITALTRYCK 200 g

Vid större antal skickas separat offert. 
Tryck: Endast locket trycks i 4-färgstryck (CMYK). En klichékostnad 
tillkommer på 900 kr/design. 

Antal Pris/st

50 149 kr

300 129 kr

Antal Pris/st

50 219 kr

300 199 kr

Antal Pris/st

50 319 kr

300 299 kr

Art.nr: 61755

Art.nr: 61756

Art.nr: 61758PRALINER DIGITALTRYCK 800 g

Antal Pris/st

50 149 kr

300 129 kr

Art.nr: 61759PRALINER METALLASK 200 g

Vid större antal skickas separat offert. 
Tryck: Till metallasken ingår en sleeve med tryckt standardmotiv (välj mellan 
vitt eller svart tema) och egen logotyp i 4-färgstryck (CMYK) ingår. För helt 
egen design på sleeven tillkommer en klichékostnad på 900 kr/design. 

PRALINER DIGITALTRYCK 400 g

Designa din egen 
sleeve till asken!

Färg på lock:

Guld SvartSilver Vitt

Välj mellan  
guld, silver, svart 
eller vitt lock för 

ditt tryck!

En extra lyxig ask 
med två lager!

Vill du skicka din  
pralinask direkt hem  
till din mottagare? 

- Kontakta oss så 
löser vi det!
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Räkna ner till jul på bästa sätt. Våra 
chokladkalendrar erbjuder ett utmärkt tillfälle 
att visa upp sitt företag eller varumärke under 

årets härligaste tid.

JULKALENDER

Antal Pris/st

72 49 kr

324 39 kr

Art.nr: 7093CHOKLADKALENDER AMERIKANSKA LINSER

Startkostnad: 900 kr/design. Kalendern trycks med 4-färgstryck (CMYK). 

Antal Pris/st

250 89 kr

500 82 kr

1000 79 kr

5000 65 kr

Art.nr: 7090CHOKLADKALENDER 75 g

Antal Pris/st

250 59 kr

500 55 kr

1000 49 kr

5000 39 kr

Art.nr: 8798CHOKLADKALENDER 48 g

Startkostnad: 1500 kr/design. Kalendern trycks med 4-färgstryck 
(CMYK). 
Leveranstid: ca 3 veckor efter godkänt korrektur.

Startkostnad: 1500 kr/design. Kalendern trycks med 4-färgstryck 
(CMYK). 
Leveranstid: ca 3 veckor efter godkänt korrektur.

Chokladkalender helt  
utan plast! 100 % 

komposterbar och 
återvinningsbar.

Vill du skicka din  
kalender direkt hem till  

din mottagare? 

- Kontakta oss så 
löser vi det!

Chokladkalender helt  
utan plast! 100 % 

komposterbar och 
återvinningsbar.
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En klassiker till jul! Designa din egen strut med 
etikett eller välj någon av våra standardmotiv 
och fyll med klassiskt innehåll som hör julen 

till. En garanterad uppskattad gåva!

STRUTAR

BRAVO Kola 
80 g (Art.nr: 9032)

Sötlakrits 
80 g (Art.nr: 9033)

Mor Emmas karameller 
80 g (Art.nr: 9030)

Skumtomtar 
50 g (Art.nr: 9035)

Salt vit chokladlakrits 
80 g (Art.nr: 9034)

Julstrut 35 kr

JULSTRUT

Designa din 
egen strut eller 

välj av våra 
standardmotiv

Tryckt standardetikett med er logotyp i 4-färgstryck (CMYK) ingår. För 

helt egen design på etiketten tillkommer en klichékostnad på 900  kr/

design- Minsta antal för egendesignad etikett är 102 st.

 

För helt eget designat strutpapper tillkommer en klichékostnad 

på 900  kr/design samt en kostnad på 10 kr/strut. Minsta antal för 

egendesignat strutpapper är 102 st. Leveranstid ca 2 veckor efter 

godkänt korrektur. 
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En lyxig burk med innehåll som passar julen 
perfekt. Glittrande chokladlakrits passar extra 

bra när du vill glänsa med ditt varumärke!

PL ASTBURKAR

Lakritsrör 3-pack 199 kr

Art.nr: 8512LAKRITSRÖR 3-PACK 450 g

Minsta antal: 50 st. 
Tryck: Tryckt standardmotiv i 4-färg (CMYK) ingår. För helt egen design 
på rör och burkar tillkommer en klichékostnad på 900 kr/design. 

Saffransmandel Chokladöverdragen 
skolkrita

Salt vit chokladlakrits

Salt Citronlakrits Art.nr: 8513 59 kr

Salt vit chokladlakrits Art.nr: 8514 59 kr

Chokladöverdragen skolkrita Art.nr: 8515 59 kr

Salmiakmandel Art.nr: 8516 59 kr

Saffransmandel Art.nr: 8517 59 kr

PLASTBURKAR LAKRITS/NÖTTER 150 g

Tryck: Tryckt standardmotiv i 4-färg (CMYK) ingår. För helt egen design 
tillkommer en klichékostnad på 900 kr/design. 
Minsta antal: Minsta antal för plastburkar i egen design är 60 st. Packas 
30 st/kartong

SalmiakmandelSalt Citronlakrits

Chokladlakrits i 
guld, silver  

& brons

Alla burkar 
plomberas






