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EGEN CHOKLADFABRIK
Småskalig chokladtillverkning i Borgstena
där vi kombinerar hantverk och avancerad
teknik för rätt temperatur och tid. Vi kan
choklad!
Vårt eget recept är framtaget av en
licensierad chocolatier. Råvaror och form
är omsorgsfullt utvalda för att ge en riktigt
god bjudchoklad.

GODISKONSULTER
Har du en idé hittar vi en smaklig
lösning. Kalla oss bollplank, smakråd eller
godiskonsulter - vi hjälper dig gärna när du
har frågor och funderingar. Det kan gälla
grafiska frågor, idéer eller produktion.
Vi levererar ca 70 miljoner godisförpackningar
av varierande storlekar per år, och därmed
lika många möjligheter till möte. Vi vill hjälpa
dig att skapa god reklam och goda möten.
När och hur skall godiset bjudas? Tänk hela
vägen fram till mötet.

EFFEKTIVT OCH HYGIENISKT
Med moderna maskiner förpackar vi
godis effektivt och hygieniskt. Vi kan
packning och förpackning, från liten
påse till godissäck.
En bra förpackning, skyddar, bevarar
och promotar ditt varumärke. Ett gott
godis är färskt. Vi kontrollerar hela
kedjan och kan borga för miljö och
kvalitet.

EGET TRYCKERI
Vi har eget tryckeri med två flexo-pressar,
tampotryck och digital printer samt ett nät
av partners för tryck av förpackningar och
etiketter.
Bregmos är miljöcertifierade och trycker
med vattenbaseradeSERVICE
färger.

GRAFISK KUNSKAP
Årligen trycker vi 330 mil godispapper till
karameller, kolor och Yeppos - det är samma
avstånd som från vårt trycker till Kairo i
Egypten om man räknar fågelvägen.

QUATRE CHOCOLAT
En klassisk reklamprodukt till form och utförande.
Chokladkvadrat inslagen i silverpapper med ett omsvep
av reklamtryck. Trycket gör vi på vitt papper och man kan
trycka både fotografier och logotyper.
Chokladen gör vi i vår egna fabrik i Borgstena i Sverige.
Finns i två smaker, Quatre Dark är en god välbalanserad
mörk choklad (57,5%) och Quatre Milk är en klassisk
mjölkchoklad (33,5%).
Packas i cellofanpåse á 100 bitar
Minsta order: beställs i jämna poster á 2400 bitar
Hållbarhet: Dark ca 12 månader, Milk ca 6 månader
Tryck: CMYK, fyrfärg
Leveranstid: ca 20 arbetsdagar från godkänt korrektur

17401 Quatre Milk
17402 Quatre Dark
SEK/st

Startkostnad:
Repeatkostnad:

2400 st
2,80 kr

4800 st
2,20 kr

9600 st
2,00 kr

800 kr/tryck
400 kr/tryck
FÖRPACKA
DITT BUDSKAP

KORT
&
GOTT

Vi har ett eget recept för vår choklad, det
är kort och därför blir det också gott. För
en bra chokladbit har få ingredienser på
sin innehållsdeklaration - det är en grundregel vi följer. Vår choklad är levereras
alltid färsk och hålls aldrig på lager.

BILDTRYCK

4-pack kallar vi vår lilla kartong som viks ihop.
Den rymmer 4 stycken chokladbitar Man stänger
förpackningen med hjälp av en flik. Mått: 8,5 x
8 cm. Minsta order 1000 askar, med möjlighet
till fyra olika tryck på chokladbitarna. Välj mellan
Dark eller Milk. Artnr. 40515
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Quatre Chocolat låter dig vara kreativ
med färg och form. Med högkvalitativt
fyrfärgstryck kan du trycka bilder,
avancerade loggor, skuggor eller vad du
önskar.

TVISTAD CHOKLAD
Små chokladbitar som tvistas i reklampapper. Vi trycker
pappret och tillverkar chokladen under samma tak.
Chokladen finns i två smaker, Dark är en god
välbalanserad mörk choklad (57,5%) och Milk är en
klassisk mjölkchoklad (33,5%).
Perfekt att bjuda på i kaffepausen eller varför inte ge
bort som gåva vid besök. Choklad bjuder både på extra
energi samt välmående!
Flexotryck upp till fyra valfria PMS-färger eller CMYK.
Vi trycker på vitt eller silverfärgat nedbrytningsbart
cellofanpapper. Samma kliché som till kola och karamell.

Milk
SEK/kg

24 kg
60 kg 84 kg
1 färgstryck
318 kr
298 kr 290 kr
2 färgstryck
326 kr
306 kr 298 kr
3 färgstryck
336 kr
316 kr 306 kr
4 färgstryck				

Dark
108 kg
278 kr
286 kr
294 kr
298 kr

204 kg
258 kr
266 kr
274 kr
278 kr

>408 kg
250 kr
258 kr
266 kr
270 kr

Minsta order: 24 kg (beställ i jämna poster om 12 kg)
Förpackning: cellofanpåse om 1 kg
Transportförpackning: 12 kg per kartong
Hållbarhet: ca 1 år
Leveranstid: ca 20 arbetsdagar från godkänt korrektur.
Logotype: max 23 mm bred och 16 mm hög för att synas
Tryck: flexo i upp till fyra valfria PMS-färger eller CMYK
Papper: välj mellan vitt papper eller silverpapper

Klichékostnad:
900 kr/tryckfärg
Begär offert - vissa extra val innebär tilläggskostnader.

VARIATION

Samma papper vi trycker för att tvista
choklad kan vi använda för att tvista
karamell eller kola. Nästa gång du vill
beställa godis kan du utan problem
använda samma kliché och välja ett annat
innehåll i förpackningen. Det innebär
ett och samma tryck men cirka 20 olika
smakvariationer.

PACKAT
& KLART

Din choklad går direkt från sin form in i
förpackningsmaskinen där pappret med
din tryckta logo finns, och ligger aldrig
på något mellanlager. Det innebär att du
alltid får färsk choklad i din leverans.
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MADE IN
BORGSTENA
SWEDEN

Vi producerar choklad årets alla
arbetsdagar. Maskin och människa
samarbetar för att chokladbitarna ska
ha en jämn och hög kvalité. Rätt värme,
kyla och tid samt en mänsklig hand är
hemligheten.

”KÄNN HUR CHOKLADEN
UTIFRÅN URSPRUNG, BÖNA
OCH TILLVERKNING GER
DIG EN MÄNGD OLIKA
SMAKUPPLEVELSER.”

TITTA, KÄNN, LYSSNA, LUKTA OCH SMAKA
Bra choklad tål att granskas och skall
upplevas med alla sinnen. För att hjälpa er
på traven med er chokladupplevelse följer
här en guide.
Se till att chokladen ej är för varm eller för
kall, strax under rumstemperatur är perfekt.
Vid en provning är en tunnare bit att
föredra, gärna med en jämn yta. Varför inte
en bit Quatre Chocolate?
Titta på ytan, den skall vara jämn i färgen
och ha en silkeslen och glansig yta, inte vit/
grå och matt då är det fel på den. Känn på

chokladen – den skall kännas len och fast.
Bryt chokladen och lyssna, det skall vara ett
distinkt ljud som ett knäpp med fingrarna.
En premium choklad har en kompakt
struktur och ytan i brottet skall vara fin och
len.
Gnid bitarna lätt mot varandra och håll dem
sedan under näsan, doften skall vara intensiv
av kakao och du kan känna av upp till 400
doftnyanser.
Nu till finalen – smaka. Låt chokladen sakta
smälta i munnen och känn hur chokladen
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utifrån ursprung, böna och tillverkning ger
dig en mängd olika smakupplevelser.
Vi stödjer World Cocoa Foundation som
arbetar för en hållbar kakaonäring genom
ekonomisk och social utveckling samt
miljöhänsyn i samhällen med kakaoodling.
Vi är stolta över vår choklad och
förpackningsproduktion och hoppas ni
känner samma stolthet med ert varumärke
och väljer oss för vår kunskap och våra
värderingar.

www.borgstenachoklad.se

SWEET CHILI

TVISTAD KARAMELL
En riktig storsäljare! Vi har många smaker att välja på så att
alla kan hitta sin favorit. Visa företagets personlighet genom
att göra en personlig karamellblandning - vi kan byta smaker i
poster om 10 kilo. Som standard levererar vi smakerna packade
separat, men man kan även välja att smakerna ska mixas.

KARAMELLSMAKER
02001 Fruktblandning - hallon, päron, apelsin och citron
02002 Smörkola
02003 Kolamint
02005 Lakrits
02007 Blandade smaker - fruktblandningen, kolamint, smörkola, lakrits
02018 Polka

Karamellen ger dig en chans att vara generös och bjuda alla.
Vräk ut på mässan eller håll skålen på receptionsdisken ständigt
välfylld.

KARAMELLSMAKER MED FYLLNING (pristillägg 7:-/kg)
02006 Chokladfylld mint
02015 Pulverfylld lakrits
02016 Bregmos lakritsblandning - 2-delad pulverfylld blandning
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

Vi trycker på vitt cellofanpapper som standard men erbjuder
även silvercellofan och transparent cellofan - ett litet tillval som
kan ge stora effekter på godisskålens dragningskraft.

Vilken färg har din favoritsmak? Se sida 11.

SEK/kg
30 kg 50 kg 70 kg
1 färgstryck
158 kr 144 kr 136 kr
2 färgstryck
170 kr 154 kr 140 kr
3 färgstryck
186 kr 164 kr 144 kr
4 färgstryck				

Minsta order: 30 kg
Smaker: minst 10 kg per smak
Packas i påse om 2,5 kg/10 kg per kartong
Hållbarhet: ca 1 år
Leveranstid: ca 15 arbetsdagar från godkänt korrektur
Logon storlek: max 23 mm bred och 16 mm hög
Tryck: flexo i upp till fyra valfria PMS-färger eller CMYK

100 kg
126 kr
132 kr
136 kr
150 kr

200 kg
120 kr
126 kr
130 kr
144 kr

400 kg
116 kr
120 kr
124 kr
138 kr

600 kg
106 kr
110 kr
114 kr
124 kr

800 kg
102 kr
104 kr
106 kr
110 kr

1000 kg
96 kr		
98 kr		
100 kr		
102 kr		

Klichékostnad:
900 kr/tryckfärg
Begär offert - vissa extra val innebär tilläggskostnader.
EXPRESS
FLEXIBEL

Svårt att välja karamellsmak? Då ska
ni veta att nästa gång det är dags att
beställa godis kan ni istället välja kola
eller tvistad choklad utan att behöva
betala några startkostnader eller
klichékostnader. Vi använder samma
cellofan till samtliga tre produkter.

KLASSISK

Datatryckta karameller är för den som
är sent ute eller vill ha en mindre mängd
karameller med logo på. Vi trycker
1-färgstryck på vitt cellofan. Fyra valbara
färger att välja mellan.
Vi levererar inom tio arbetsdagar och
mot expresstillägg inom fem arbetsdagar.
Snabbt och enkelt! Läs mer på sida 14.
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En klassisk reklamprodukt som kan sprida
både budskap och god stämning. En
bästsäljare som man inte tröttnar på.
Karamellen har en bra hållbarhet och är
enkel att lagerhålla året runt - en give
away att bunkra upp så att ert företag
alltid är redo för spontana event.

TVISTAD KOLA
Gräddkola
03001

Ett prisvärt och smaskigt sätt att få ut sitt budskap på.
Gräddig konsistens med klassiska smaker som man
känner igen från förr. Genuina favoritsmaker som inte
kan bli fel.

Chokladkola
03005

Minsta order: 30 kg per smak och tryck
Packas: wellpappkartong om 5 kg
Hållbarhet: ca 6 månader
Leveranstid: ca 20 arbetsdagar från godkänt korrektur
Tryck: flexo i upp till fyra valfria PMS-färger eller CMYK
Kolan är glutenfri.

Hallonkola
03002

Lakritskola
03003

Chokladmintkola
03004

SEK/kg

30 kg
60 kg
90 kg
1 färgstryck
186 kr
164 kr
150 kr
2 färgstryck
200 kr 172 kr
160 kr
3 färgstryck
212 kr
194 kr
164 kr
4 färgstryck					

120 kg
146 kr
152 kr
158 kr
170 kr

240 kg
140 kr
144 kr
150 kr
162 kr

480 kg
116 kr
121 kr
128 kr
137 kr

600 kg
120 kr
126 kr
132 kr
136 kr

840 kg
118 kr
122 kr
130 kr
134 kr

990 kg		
114 kr		
118 kr
120 kr		
122 kr

Klichékostnad:
900 kr/tryckfärg
Begär offert - vissa extra val innebär tilläggskostnader.
NOSTALGISK

Att välja kola är att välja gamla goda
tiders smaker. Gräddig karaktär som
tilltalar de flesta. Den som bestämmer
sig för att välja kola gör det för smakens
skull.

VARIATION

När kolorna är slut kan du nästa gång
beställa tvistad choklad eller karameller
utan startkostnad. Eller varför inte
beställa flera sorter direkt? Kanske kolor
till nästa mässa och tvistad choklad till
godisskålen i konferensrummet.
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”NYKOKT”

Kolan kokas och tvistas i en löpande
process, och kolan läggs därför aldrig
på lager. När den kommer till er är den
bara någon dag gammal. Koken görs om
30-kilo per smak.

Vår mest moderna förpackning heter Yeppos.
Yeppos finns i tre smakkategorier, läs mer på detta uppslag.
Nyhet för i år är att man förutom vitt papper nu även kan
välja att trycka på silver eller transparent cellofanpapper.
Minsta order: 30 kg (per kategori)
Packas i kartonger om 10 kg
Hållbarhet: ca 1 år
Tryck: Upp till fyra PMS-färger eller CMYK
Leveranstid: ca 15 arbetsdagar från godkänt korrektur

YEPPOS WINEGUM

Yeppos Winegum är ett klassiskt mjukt godis
som finns i en blandning av fruktiga smaker
eller en saltlakritssmak.
Yeppos Fruitmix Winegum 12001
Yeppos Seasalt Winegum 12002

YEPPOS CHEWIES

Yeppos Chewies är hård på utsidan och
mjukare på insidan.
Yeppos Fruit Cheweis 12003
Yeppos Mint Cheweis 12004

SEK/kg
1 färgstryck
2 färgstryck
3 färgstryck
4 färgstryck

30 kg
156:170:186:205:-

50 kg
149:156:166:177:-

70 kg
137:144:149:158:-

100 kg
131:138:145:147:-

200 kg
123:130:135:142:-

Klichékostnad:
875:-/tryckfärg
Begär offert - vissa extra val innebär tilläggskostnader.
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400 kg
114:121:128:135:-

600 kg
109:116:123:126:-

800 kg
107:112:119:123:-

1000 kg
105:-		
109:114:116:-

NYHET!
Välj transparent cellofan
och låt godisets färg vara
bakgrund mot din logo.
NYHET!
Välj silvercellofan som
ger en exklusiv effekt.

YEPPOS KARAMELL

Yeppos går även att få med hårt godis.
Välj mellan följande sorter:
Yeppos karamell;
02001 Fruktblandning - hallon, päron, apelsin och citron
02002 Smörkola
02003 Kolamint
02005 Lakrits
02007 Blandade smaker - fruktblandningen, kolamint, smörkola, lakrits m.m.
02018 Polka
Yeppos karamell med fyllningar: (pristillägg 7:-/kg)
02006 Chokladfylld mint
02015 Pulverfylld lakrits
02016 Bregmos lakritsblandning - 2-delad pulverfylld blandning
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
02007

02001

02015

02002

02016

02017
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02003

02005

02018

02021

02006

02022

TABLETTASK

g
1

00

04

Hård mint
04004

Lakritstugg
04002

Nostalgi
04008

SEK/st
		500 st
		7,00:-

ug

Minsta order: 500 st per smak och tryck
Hållbarhet: ca 1 år
Tryck: offset, CMYK-tryck
Leveranstid: ca 20 arbetsdagar från godkänt korrektur
Förpackas 360 askar/kartong

NYHET!
Gräddkola
04013

ktt

Trycks alltid med fyrfärgstryck vilket skapar stora
möjligheter när det gäller bildlösningar. Asken är fylld
med ca 20 gram godis.

u
Fr

En produkt som är mycket prisvärd och som går att
variera i det oändliga.

Eukalyptus
04010
Minttugg
04003
Salmiak (0,50 kr extra per st)
04012

1000 st 2000 st 4000 st 6000 st 10000 st
5,10:4,75:- 4,40:- 4,00:- 3,85:-

Originalkostnad: 875:-/tryck och smak (utgår om man själv gör original enligt vår tryckmall)

MÅNGSIDIG

Mångsidig är ett bra ord för att beskriva
tablettasken. Den går att variera till det
oändliga tack vare att man kan trycka på
alla sidor. Smaken man väljer hjälper till
att framföra budskapet. Fruktigt barnsligt,
trendig med saltsmak eller vuxet med
starkare mintsmak - du väljer!

MER ÄN
GODIS
PRISVÄRD

20 gram godis men kommunikationen
kan väga desto tyngre - här får man
mycket kommunikation för pengarna.
Använd alla sidor smart för att få ut det
mesta och bästa.
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Gör tablettasken till mer än
en godisförpackning. Skriv ett
priserbjudande på asken, meddela
butikens öppettider, gör det till ett
personligt visitkort, gör en personlig
halstablettask, dela ut som tröstgodis
med ett uppmuntrande ord o.s.v.
Möjligheterna är många!

TUGGUMMI
En tacksam och uppskattad giveawayprodukt eftersom många dagligen använder
tuggummi, därför blir förpackningen naturlig
att ta till sig. Tuggummit behåller sin färskhet
och konsistens i minst ett år.
Välj mellan följande smaker:
Classic (mint & salmiak), 04900
Spearmint, 04901
Minsta order: 250 st per smak och tryck
Hållbarhet: ca 1 år
Tryck: offset, CMYK-tryck
Leveranstid: ca 20 arbetsdagar från godkänt korrektur

SEK/st
		250 st
		16,30:Startkostnad:

500 st
13,65:-

1000 st 2000 st 4000 st
12,60:- 12,00:- 10:-			

875:-/tryck
SÄG DET
IGEN...

SOCKERFRI
SÄG LITE
MER...

Fräscht tuggummi innehållandes
xylitol, ett sötningsmedel som ofta
används i tuggummin och tabletter
eftersom studier har visat att ämnet
motverkar karies.

Stora tryckytor med bra möjlighet att
profilera sig på. Här får du plats med
både längre texter och mer detaljerade
bilder.
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En bra reklamprodukt som sparas för att
ha i väskan, i bilen eller på skrivbordet på så sätt blir man påmind om och om
igen. 12 stycken i varje paket, vilket gör
livslängden på denna produkt lite längre
än andra produkter.

KLUBBOR är en favorit för de med barnasinnet i behåll.
Klubborna är ovala på ca 30 x 40 mm och har en vikt på ca 11g.
Reklamtryck på ena sidan och transparent på andra sidan så att
man ser klubbans färg.
Hallon, 05001
Citron, 05002
Apelsin, 5003
Lakrits, 05004
Gräddkola, 05005
Blåbär, 05006
Päron, 05007
Tuttifrutti, 05008

SEK/st
1 färgstryck
2 färgstryck
3 färgstryck
4 färgstryck

3500 st
2,00:2,10:2,20:2,30:-

7000 st
1,95:2,00:2,10:2,20:-

Klichékostnad:

875:-/tryckfärg

10500 st
1,85:1,95:2,00:2,10:-

BARNSLIGT
GOTT

Minsta order: 3500 klubbor
En smak per 3500 klubbor
Levereras i transportförpackning om 500 st
Tryck: flexo, upp till fyra valda PMS-färger eller CMYK
Hållbarhet: ca 1 år
Leveranstid: ca 15 arbetsdagar från godkänt korrektur

14000 st
1,75:1,85:1,95:2,00:-

DATATRYCKTA KARAMELLER är för den
som är sent ute eller vill ha en mindre mängd karameller med
logo på. Vi trycker 1-färgstryck på vitt cellofan. Fyra valbara
färger att välja mellan. Vi levererar inom 10 arbetsdagar och
mot expresstillägg inom 5 arbetsdgar. Snabbt och enkelt!

MINDRE
MÄNGD

Valbara smaker: fruktblandning, smörkola, kolamint, lakrits, chokladfylld mint eller
blandade smaker, se sida 11
Order: 5kg-20kg
Logons storlek: max 22 x 16 mm.
Tryckfärger: Svart, blå, röd eller grön
Hållbarhet: ca 1 år
SEK/kg

Orginalkostnad:
Expressproduktion:

5 kg
324:-

10 kg
237:-

15 kg
228:-

20 kg
210:-

438:-/tryck
525:-, tillval där vi kan skicka varorna från vårt lager inom fem arbetsdagar från godkänt korrektur

FRESHCARD innehåller sockerfria
mintpastiller. Smart ask i visitkortsstorlek som fylls
med 48-50 sockerfria tabletter. Digitaltryck i CMYK
möjliggör bildtryck med fantastiska resultat på
förpackningen. Leverans mot expresstillägg inom 5
arbetsdagar. Tampotryck görs i en vald PMS-färg.
Digitaltryck, flerfärgstryck, 13801
Tampotryck, enfärgstryck, 13100
Minsta order: 300 st. 50 st per förpackning
Hållbarhet: ca 1 år
Leveranstid: ca 15 arbetsdagar från godkänt korrektur
DIGITALTRYCK (FYRFÄRGSTRYCK PÅ VIT ASK)
Prisexempel - fler varianter finns i vår fulständiga prislista.
SEK/st
300 st
600 st
1200 st
18,20 kr
14,80 kr
13,80 kr
Startkostnad:
Repeatkostnad:

1200 kr/tryck
600 kr/tryck

3600 st
12,80 kr

5100 st
11,60 kr
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10800 st
11,20 kr

UPPFRÄSCHARE

GODISPÅSE 30 G

En förpackning för den som önskar lite mer - större tryckyta och
mer godis! 30 gram godis i en snygg förpackning.
Trycks på transparent material vilket skapar kreativa möjligheter
för den påhittiga.
Fruit Chewies, 12003
Mint Chewies, 12004
Fruitmix Winegum, 12001
Seasalt Winegum, 12002
Minsta order: 1000 st per smak och tryck
Hållbarhet: ca 1 år
Leveranstid: ca 20 arbetsdagar från godkänt korrektur

MER ÄN EN
MUNSBIT

SEK/st
1 färgstryck
2 färgstryck
3 färgstryck
4 färgstryck

1000 st
8,40:9,10:9,65:9,80:-

2000 st
7,00:7,35:7,70:8,05:-

4000 st
5,80:6,15:6,65:6,85:-

6000 st
5,60:5,95:6,30:6,50:-

Klichékostnad:

875:-/tryckfärg (första färgen 1750:-)

8000 st
5,45:5,60:5,95:6,30:-

10000 st
5,25:5,45:5,60:6,15:-

CRISPYBAR innehåller naturliga och energigivande
råvaror samt är laktosfri och glutenfri. Fräscht krispig! Perfekt
att profilera för företag som vill följa den hälsosamma linjen.
CrispyBar passar utmärkt på kontoret och i ditt arbete.
Lämna ifrån dig en snygg och god CrispyBar vid ett
kundbesök som en symbolisk gåva - på så sätt ger du kunden
ny energi och en unik gåva. Vilken säljare vill inte göra det?
Går med fördel att använda som en extra kick på en kickoff
eller konferens när energin tar slut.

TASTE OF ENERGY

ENERGILADDAT
BUDSKSKAP

SEK/st

Kliché:

3240 st
16,65:-

6480 st
15,25:-

12960 st
14,35:-

1050:-/färg

Minsta order med eget tryck: 3240 stycken
Levereras i displaykartong
Hållbarhet: ca 1 år
Leveranstid: ca 40 arbetsdagar från godkänt korrektur
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32400 st
13,85:-

64800 st
13,15:-

”MILJÖFRÅGORNA
ÄR EN DEL AV VÅR
VARDAG.”

EN GODSAK FÖR EN GOD SAK
Sedan 2011 har vi varit miljöcerifierade
enligt ISO 14001. Det innebär att
miljöfrågorna är en del av Bregmos
vardag, med tydliga och och mätbara
miljömål arbetar alla på Bregmos åt
samma håll. Vi ser att det vi förändrar gör
skillnad. Tack vare detta har vi minskat
både energiförbrukningen samt vårt
brännbara avfall senaste året, och arbetet
fortsätter!
Nu använder vi oss utav grön el, och
godisspill vi får i fabriken blir till biogas,
som bland annat används av stadens
bussar.
Våra lokaler är anpassade så att både

människor och godis mår bra när det gäller
luft, kyla, värme och ljus. Energikrävande
faktorer där vi utvecklat och investerat för
att bli så sparsamma som möjligt samtidigt
som vi gör miljön en stor tjänst.
Vårt tryckeri där vi trycker godispappret
är ett bra exempel på ett miljövänligt
arbetssätt. Vi använder vattenbaserade
färger som är snälla för både miljö
och människa. När vi tvättar klichéer
och maskindelar använder vi ett slutet
vattensystem. Det som till slut blir kvar
från detta system blir en liten mängd
brännbart avfall. Vårt tryckeri påverkar
miljön på ett minimalt sätt.
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Vad som händer efter det att godiset
är uppackat och uppätet ligger också
i vårt intresse. Vårt cellofanpapper är
nedbrytningsbar och emballaget är FSC
godkänt. Vi är anslutna till FTI som ser till
att förpackningar samlas in och återvinns.
Godis från Bregmos kan man äta med
gott samvete.

GRÖN EL

GODA
EXEMPEL

”VI BJUDER PÅ GODIS I VÅRA BUTIKER,
PÅ MÄSSOR OCH EVENTS. ATT BJUDA
PÅ NÅGOT GOTT ÄR ETT ENKELT OCH
UPPSKATTAT SÄTT SOM FÅR BESÖKAREN
ATT STANNA TILL LITE EXTRA.”
Sandra, Specsavers marknadsavdelning

Specsavers beställer godis centralt genom sin leverantör av promotionartiklar
som tillhandahåller en webshop åt dem. Butikerna kan själva beställa vad de
önskar i webshopen. Reklamgodiset används även på mässor och event.

Köpcentret som firar femårsjubileum bjuder på tablettaskar,
Yeppos och choklad från Bregmos. Perfekt tillfälle för att bjuda
på det lilla extra. Arrangörerna packade fina korgar och gick
ut bland alla glada besökare för att bjuda. Mycket bra att ha
förpackat godis när man ska bjuda många människor på en
gång - hygieniskt med en tydlig avsändare.

”VI ANVÄNDER VÅRT GODIS I FÖRSTA
HAND NÄR VI HAR EVENT OCH DELAR
UT TILL ALLA KUNDER. NU VAR DET
SPECIELLT NÄR VI FIRADE FEM ÅR. JAG ÄR
JÄTTENÖJD MED BÅDE TABLETTASKAR,
CHOKLAD OCH YEPPOS.”
Christina, Marknadskoordinator, Newsec
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GODISHINK i plast med praktiskt handtag.
Rymmer ca 900g.
Etikett med eget tryck på sida eller lock är ett tillval.
40432 Godishink
44:-/st

KONSERVBURKEN fylld med godis skapar
spänning. Banderollen på burken har stor yta och trycks
digitalt i CMYK. Rymmer ca 7 dl och fylls exempelvis
med: 300g karameller, kola eller Yeppos.
40301 Konservburk
SEK/st

100 st
200 st
61:58:Startkostnad:

500 st
53:525:-/tryck

GODISAUTOMATEN är en praktisk förpackning med lucka framtill.
Rymmer exempelvis 2,5 kilo Yeppos Winegum, karamell, tvistad choklad eller kola.
Helt svart med diskret godismönster i lack. Möjligt med rund etikett på framsidan
40512

Godisautomat svart tryck med plats för budskap.

46:-/st

TUBEN låter företagets profil och budskap synas genom
förpackningen i plast med överfallande lock. Finns i två storlekar.
Banderollen är ett tillval och trycks alltid med fyrfärgstryck.
40410 Liten tub
40411 Stor tub

56:-/st

STRUTEN är perfekt för den som
vill ge bort något personlig. Designa trycket
till något som passar er verksamhet. På så
sätt blir gåvan både minnesvärd och väcker
uppmärksamhet. Endast fantasin sätter
gränserna. Fyll struten med eget reklamgodis
eller godis med papper utan något tryck.

CELLOFANPÅSE är ett enkelt och festligt sätt att
packa godis så att budskapet syns tydligt. Finns i fyra olika
storlekar som rymmer från 100g till 1 kg.
40131 Small, (100x220 mm) rymmer ca 100 g karamell
40132 Medium (120 x275 mm) rymmer ca 200 g karamell
40133 Large (170 x 320 mm) rymmer ca 500 g karamell
40134 X-Large (210 x 385 mm) rymmer ca 1000 g karamell

SEK/st

17:-/st
Startkostnad:

18

100 st
44:525:-/tryck

Vilken eftersmak ger ditt
företag?

www.bregmos.se

Låt ditt företags kärnvärden genomsyra dina profilprodukter
hela vägen. Ta hjälp av oss för att förstärka det du vill säga
gällande kvalité, miljömedvetenhet, känsla och stil. Ju fler
sinnen du berör desto enklare för mottagaren att minnas
dig. Reklamgodis är tacksamt eftersom det når det långsinta
smakminnet.
Vill du uppfattas som den generösa, varma samarbetspartnern
som erbjuder det lilla extra kanske vår Quatre Choclat Dark
passar dig med sin lena och välbalanserade karaktär. Eller är
du den som utstrålar att vara trendig och mer järv? Då kanske
karamellen Sweet Chili är ditt val.
Se till att ditt nästa möte blir ett gott möte.
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