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JULGÅVOR – 2019

Tuggummi med jultryck  
och möjlighet till egen hälsning.

Jul

Nyhet

Vergani Julpraliner 
Sätt guldkant på julen.

Julhinken - ge medarbetarna  
en välsmakande jul.

Nyhet

Nyhet

Designen som vann omröstningen  
- Polar Express! Nya motiv på julkuberna.

Nyhet



STOCK ITEM

GREETING

PRODUCT MEDIA

Nya symboler
Vi har tagit fram nya symboler, för att du snabbt och enkelt ska 
kunna överblicka produkten. Var noga med att kontrollera inne-
hållsförteckningen på produkten. Det är alltid den som är den 
senast uppdaterade informationen om innehållet i livsmedlet.

Stock Item
Den här ikonen visar att vi lagerhåller aktuell 
produkt. Det innebär att vi kan skicka produkten 
snabbt och ofta utan ledtider.

Hälsning
Produkter med denna symbol visar att alternativet 
Greeting finns. Välj detta alternativ om du vill ha 
med en personlig hälsning!

Produktmedia
Symbolen visar att produkten finns i vårt 
standardsortiment.

Julgåvor som du vill ha dem
Oavsett om du vill profilera julgåvan till medarbetare och kunder med 
ett personligt hälsningskort/-etikett eller inte så har vi på Bregmos 
årets julgåvor. Tänk på att du kan lägga ditt helt och hållet eget tryck 
på vårt vanliga produktmediasortiment. 

60:-/st
HÄLSNING
Personlig hälsning i form av kort, 
etikett el. dyl. ingår.
10 dagars produktionstid. 
1 - 100 st. Större kvantiteter offereras.
Startkostnad: 1 000:-

GREETING
50:-/st

LAGERVARA
Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
1 - 100 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad

STOCK ITEM PRODUCT MEDIA

PRODUKTMEDIA
Produkten finns i vårt standard
sortiment. Besök www.bregmos.se för 
att utforska produkten.

Product Media 
Produktmedia
Den här symbolen visar att produkten finns i vårt stan-
dardsortiment. Det innebär att om du vill lägga ett helt 
annat tryck på produkten så finns den att köpa som 
ett vanligt produktmedia.

Stock Item 
Lagervara
Den här symbolen visar att produkten kan beställas 
som den är. Personlig hälsning ingår inte.

Greeting 
Hälsning
Till produkter med den här symbolen ingår personlig 
hälsning i form av kort, etikett eller banderoll. Välj det 
här alternativet för en profilerad jul!



SERVICES

 

SUGAR 
FREESE-EKO-04

EU/non-EU Agriculture

Banderoll till fönsterskrin. 
Format ca 210x74 mm.

 Your  Brand

God Jul &  
Gott Nytt År

Önskar

 Your  Brand

God Jul &  
Gott Nytt År

Önskar

 Your  Brand

God Jul & Gott Nytt År

Önskar

 Your  Brand

God Jul & Gott Nytt År
Önskar

 Your  Brand

God Jul & Gott Nytt År
Önskar

Julhälsningar
En personligare gåva  
– enkelt och smidigt
Nu är det enkelt att profilera produkten och göra julgåvan personlig. 
Våra etiketter och kort har vit bakgrund och finns i olika storlekar 
och former och har plats för logotyp samt en unik hälsning på två 
korta meningar. Det finns även möjlighet till helt egen design. 
Kontakta vår kundtjänst vid beställning så hjälper vi dig med logo 
och text.

Eco
Några av våra produkter är ekologiskt certifierade 
enligt EU:s regelverk. Den gröna ikonen med det vita 
bladet är EU:s märkning, och det är den som visar 
vilka av våra produkter som är ekologiska, samt det 
gröna oblatet med texten Bio, Organic och Eco.

Water Based Ink
Vattenbaserade färger ger inte ifrån sig 
farligt kemikalie spill i produktion och är 
livsmedelsgodkända.

Vegan Friendly
Den här symbolen visar att produkten inte 
innehåller några animaliska råvaror.

Sugar Free
Den här symbolen visar att produkten inte 
innehåller något socker.

Plustjänster 
Ikonen visar att våra Plustjänster finns tillgängliga 
för aktuell produkt. 

Rektangulär etikett till konservburk. 
Fomat ca 90x74 mm.

Oval etikett som passar till jul-
hinken. Format ca 170x93 mm.

Banderoll som passar till 
fönsterskrin. Format ca 210x74 mm.

Liten rund etikett till Hot 
Chocolate. Format ca 60 mm.

Integrerad etikett till 
Julkuber, Tablettask och 
Tuggummi.

Minivykort till julburkar. 
Format ca A7.

Vykort till Black Tub och 
Zinkhinkar. Format ca A6.

 Your  Brand

God Jul &  
Gott Nytt År

Önskar

God Jul önskar

 Your  Brand



Välsmakande delikatesser 
från vår egen fabrik  
i Borgstena
Vi är så klart mycket stolta över vår chokladfabrik, var vi tillverkar och 
förpackar vår egen choklad. Tillsammans med en licensierad choco-
latier har vi valt ut de bästa råvarorna med stor omsorg för att skapa 
våra helt egna chokladrecept. Det färdiga resultatet är en kvalitets-
choklad från Bregmos.

En perfekt gåva, helt enkelt!

179:- / 100 bitar
LAGERVARA
Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
1 - 10 st. Större kvantiteter offereras.

STOCK ITEM

Quatre Neapolitan  
Chocolat Julmix
Stärk ditt varumärke - smaksätt det med vår egentill-
verkade choklad i jul
Vill du att dina kunder, partners och medarbetare ska förknippa dig 
med kunskap, erfarenhet och god smak? Det vill vi också. Med det i 
åtanke har vi tagit fram receptet till vår egentillverkade choklad.

Vår nästan tioåriga erfarenhet av chokladproduktion och tjugoåriga 
erfarenhet av produktmedia smälter samman i en perfekt kombi-
nation. Levereras i cellofanpåse om 100 st för att underlätta din 
hantering. 

De runda tonerna av kola är inspirerad av skandinavisk mjölkchoklad, 
en smak som uppskattas av de flesta. Den mörka chokladen passar 
perfekt till kaffet - allt för att förstärka den positiva känslan ditt varu-
märke ska väcka.

Innehåller mjölkchoklad (34%) och 
mörk choklad (57,5%)
Innehållet är en blandning, därför 
kan antalet av varje sort variera.
Innehåller 500 gram.
Förpackas i cellofanpåsar á 100 bitar.
Artnr. 51007

 ■ Svensktillverkad choklad
 ■ Välsmakande innehåll
 ■ Stämningshöjare på kundmöten

PRODUCT MEDIA

PRODUKTMEDIA
Produkten finns i vårt 
standardsortiment. Besök bregmos.se 
för att utforska produkten.



Milk, Dark & Caramel Chocolate

 ■ Egentillverkad premiumchoklad
 ■ Recept med inspiration  
från skandinavisk choklad

 ■ Stämningshöjare på kundmöten

Bregmos Selected Mix
Förstärk ditt varumärke  
– bjud på vår egentillverkade premiumchoklad
Vill du att ditt varumärke ska förknippas med expertis, god smak och 
trovärdighet? Det vill vi också. Därför har vi tagit fram vår alldeles 
egna Bregmos Selected Mix. 

Höj stämningen på möten genom att bjuda kunder, partners, medar-
betare och intressenter på riktigt fin premiumchoklad, eller ge bort 
den som gåva. Hur du än väljer att använda produkten, kan vi garant-
era att vår choklad skapar godare relationer, som varar längre.

 ■ Italienska praliner från Cremona
 ■ Mjuka smaker som passar de flesta
 ■ Stämningshöjare

Vergani Assorted
Sätt guldkant på dina kundmöten och event
Förstärk ditt varumärke genom att bjuda kunder, partners och 
intressenter på italienska praliner på mötet. En uppskattad gest som 
höjer stämningen. Den goda smaken bidrar till och framhäver den 
positiva känslan som ska förknippas med din verksamhet. 

Pralinerna har milda fyllningar av vit chokladkrisp och krämig nougat, 
omgiven av fin mörk eller ljus choklad. Vergani har tillverkat choklad 
sedan 1881.

Innehåller mjölkchoklad (34%), mörk 
choklad (57,5%) och caramel choklad 
(34,5%).
Innehållet är en blandning, därför 
kan antalet av varje sort variera.
Förpackas i enkilospåsar.
Minsta order 4 kg.
Artnr. 21105

Innehåller en rad italienska praliner 
i olika former och med varierande 
fyllningar.
Innehållet är en blandning, därför 
kan antalet av varje sort variera.
Förpackas i enkilospåsar.
Minsta order 4 kg.
Artnr. 51012

Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
4 kg 199:-/kg 
96 kg 179:-/kg 
Pall 320 kg 169:-/kg

169 - 199:-/kg
STOCK ITEM

169 - 199:-/kg
Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
4 kg 199:-/kg 
96 kg 179:-/kg 
Pall 320 kg 169:-/kg

STOCK ITEM

Tänk på att du även kan 
beställa tvistad choklad 
med eget tryck i vårt 
standardsortiment.

Fyll din egen julklapp 
med dessa italienska 
julfavoriter.



Cube 7  
med Quatre Neapolitan
Med en mix av ljus och mörk  
Quatre Neapolitan Chocolat
Julkuben är en perfekt gåva med ett gott innehåll som uppskattas av 
många. Kuben innehåller en mix av Quatre Dark, som är en god väl-
balanserad mörk choklad, och den klassiska mjölkchokladen Quatre 
Milk. Chokladen är inslagen i silverpapper med ett tryckt omsvep.

The Gift Box

Merry Christmas

The Snowman

Julkuber
I år finns våra populära kuber med 
färdiga julmotiv och etiketter för din 
logotyp

 ■ Välj mellan standardtryck eller 
helt egen design på kuberna

 ■ Välsmakande innehåll
 ■ Korta ledtider

Nyhet

Innehåller 120 g Quatre Chocolat, 
mjölkchoklad (34%) och mörk chok-
lad (57,5%).
Innehållet är en blandning, därför 
kan antalet av varje sort variera.
Tryckmetod: Digitaltryck, CMYK.
Kubens mått i mm (LxDxH) är 
70x70x65.
Artnr. 51301

89:-/st 99:-/st
HÄLSNING
Quatre Neapolitan Julmix. Din logotyp 
trycks på sidorna av kuben som en 
hälsning. Alternativt kan du få den med 
helt eget tryck på kuben.
10 dagars produktionstid. 
24 - 192 st. Större kvantiteter offereras.
Startkostnad: 1 000:-

LAGERVARA
Quatre Neapolitan Julmix.
Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
24 - 192 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad.

GREETINGSTOCK ITEM PRODUCT MEDIA

PRODUKTMEDIA
Produkten finns i vårt 
standardsortiment. Besök bregmos.se 
för att utforska produkten.



Cube 9  
med Bregmos Selected Mix
Fylld med Bregmos Selected Mix.
Cube 9 är den något större julkuben som är fylld med Bregmos 
Selected Mix, vår egen chokladblandning med de goda smakerna 
Dark (57,5%), Milk (34%) och Caramel (34,5%). Chokladbitarna tvistas i 
silvercellofan för en exklusiv känsla. 

The Gift Box

Merry Christmas

The Snowman

Chokladen tillverkas i 
 vår fabrik i Borgstena.

Nyhet

Innehåller 200 g, Bregmos Selected 
Mix.
Tryckmetod Kub: Digitaltryck, CMYK. 
Tvistpapper: Flexo 2 PMS-färger.
Innehållet är en blandning, därför 
kan antalet av varje sort variera.
Kubens mått i mm (LxDxH) är 
90x90x85.
Artnr. 51302

109:-/st
HÄLSNING
Bregmos Selected Mix. Din logotyp 
trycks på sidorna av kuben som en 
hälsning. Alternativt kan du få den med 
helt eget tryck på kuben.
10 dagars produktionstid. 
24 - 192 st. Större kvantiteter offereras.
Startkostnad: 1 000:-

GREETING
99:-/st

LAGERVARA
Bregmos Selected Mix.
Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
24 - 192 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad

STOCK ITEM



 

SUGAR 
FREE

 

GREETING

 ■ Juliga motiv
 ■ Smaksätter ditt varumärke
 ■ Sockerfria

Beställs i jämna antal om 250 
stycken. 
Tryckmetod/färger: Digitaltryck, 
CMYK.
Innehåller 12 bitar.
Nettovikt 17 g per ask.
Askens storlek är 62x106 mm.

Tuggummi
Se till så att ditt budskap följer med kunden hem
Håll julen fräsch i år. Ge kunder och medarbetare tuggummin 
med juligt tryck, med eller utan personlig hälsning. Tänk på att 
produkten finns i vårt standardsortiment!

Nyhet

 ■ Svensktillverkat innehåll
 ■ Välsmakande innehåll
 ■ Finns även i standardsortiment

Tablettaskar
Små volymer med stor julkänsla
Vår klassiska tablettask med juliga motiv kan beställas precis som 
de är eller med en personlig hälsning tryckt på framsidan av asken. 
Askarna fylls med frukttugg, minttugg eller gräddkola. Tänk på att 
produkten även finns i vårt standardsortiment!

10:-/st
LAGERVARA
Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
250 - 1 000 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad
Artnr. 51209

STOCK ITEM
13.50/st

HÄLSNING
Din logotyp trycks på fram- och 
baksidan som en hälsning. 
10 dagars produktionstid. 
250 - 2 500 st. Större kvantiteter offereras.
Startkostnad: 1 000:-
Artnr. 51219

GREETING

Beställs i jämna antal om 100 
stycken. 
Tryckmetod: Digitaltryck, CMYK.
Nettovikt 20 gram per ask.
Askens mått i mm (LxDxH) är 
49x12x53.

5.50/st
HÄLSNING
Frukttugg, gräddkola eller minttugg. 
Din logotyp trycks på framsidan som en 
hälsning.
10 dagars produktionstid. 
500 - 10 000 st. Större kvantiteter offereras.
Startkostnad: 1 000:-
Artnr. 51211. Frukttugg 
Artnr. 51212. Minttugg 
Artnr. 51213. Gräddkola

4.90/st
LAGERVARA
Frukttugg, gräddkola eller minttugg.
Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
100 - 1 000 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad
Artnr. 51201. Frukttugg 
Artnr. 51202. Minttugg 
Artnr. 51203. Gräddkola

STOCK ITEM PRODUCT MEDIA

PRODUKTMEDIA
Produkten finns i vårt 
standardsortiment. Besök bregmos.se 
för att utforska produkten.

PRODUCT MEDIA

PRODUKTMEDIA
Produkten finns i vårt 
standardsortiment. Besök bregmos.se 
för att utforska produkten.

Gräddkola

Gräddkola

Frukttugg

Frukttugg

Minttugg

Minttugg

Nyhet



 ■ Polar Express  
- designen med flest röster

 ■ Nordic Winter  
- storfavoriten från förra julen

 ■ Välj mellan Vergani Assorted  
och Bregmos Selected Mix

Julburkar
Smart julburk i två storlekar och med två motiv
Polar Express - designen som vann flest röster i omröstningen! 
Julburken med detta stämningsfulla motiv finns i en storlek och fylls 
med antingen Bregmos Selected Mix eller Vergani Assorted.

Förutom Polar Express har vi med en storfavorit från förra året - 
Nordic Winter. Burken finns i två storlekar och fylls med antingen 
Bregmos Selected Mix eller Vergani Assorted.

Välj alternativet Greeting om du vill ha ett minivykort med en person-
lig hälsning.

Innehållen är en blandning, därför kan 
antalet av varje sort variera.
Polar Express 1 kg
Storlek på burken: 18x14,5x11,5 cm. 
Artnr. 51495, Vergani Assorted. 
Artnr. 51496, Bregmos Selected Mix.

Nordic Winter
500 g: Storlek på burken: 14x14x9 cm.  
Artnr. 51491, Vergani Assorted. 
Artnr. 51492, Bregmos Selected Mix. 
Förpackas i transportkartong om 24 
stycken.
1 kg: Storlek på burken: 17,5x17,5x9 cm. 
Artnr. 51493, Vergani Assorted. 
Artnr. 51494, Bregmos Selected Mix. 
Förpackas i transportkartong om 20 
stycken.

500 g: 189:-/st 
1 kg: 249:-/st

LAGERVARA
Bregmos Selected Mix eller Vergani 
Assorted.
Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
1 - 48 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad

STOCK ITEM

500 g: 199:-/st 
1 kg: 259:-/st

HÄLSNING
Bregmos Selected Mix eller Vergani 
Assorted. Ett hälsningskort i A7-format 
ingår, det läggs i burken.
10 dagars produktionstid. 
1 - 48 st. Större kvantiteter offereras.
Startkostnad: 1 000:-

GREETING

Nyhet
Nordic Winter finns 
i 500 g och 1 kg.

Polar Express finns 
endast som 1 kg.



Zinkhink
En modern godiskorg med gammaldags touch
Vår variant av den klassiska godiskorgen. Passar bra på fikabordet 
eller på receptionsdisken där alla får smaka. Eller varför inte som en 
större personlig gåva? 

Black Tub
En modern godiskorg med gammaldags touch
Vår variant av den klassiska godiskorgen. Passar bra på fikabordet 
eller på receptionsdisken där alla får smaka. Eller varför inte som en 
större personlig gåva? Hinken levereras med oöppnade påsar. 

 ■ En blandning av Bregmos Selected 
Mix och Vergani Assorted

 ■ Perfekt att ställa fram i receptionen
 ■ Stämningshöjare på kundmöten

 ■ En blandning av Bregmos Selected 
Mix och Vergani Assorted

 ■ Perfekt att ställa fram i 
receptionen

 ■ Stämningshöjare på kundmöten

419:-/st
LAGERVARA
En mix av Bregmos Selected Mix och 
Vergani Assorted.
Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
1 - 10 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad

STOCK ITEM
429:-/st

HÄLSNING
En mix av Bregmos Selected Mix och 
Vergani Assorted. Ett hälsningskort i A6-
format ingår, det läggs med i kartongen.
10 dagars produktionstid. 
1 - 10 st. Större kvantiteter offereras.
Startkostnad: 1 000:-

GREETING

3 kg: 629:-/st 
4 kg: 819:-/st

HÄLSNING
En mix av Bregmos Selected Mix och 
Vergani Assorted. Ett hälsningskort i A6-
format ingår, det läggs med i kartongen.
10 dagars produktionstid. 
1 - 10 st. Större kvantiteter offereras.
Startkostnad: 1 000:-

3 kg: 619:-/st 
4 kg: 809:-/st

LAGERVARA
En mix av Bregmos Selected Mix och 
Vergani Assorted.
Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
1 - 10 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad

STOCK ITEM GREETING

Artnr. 40519, 3 kg.  
Mix av 2 kg Vergani Assorted och 1 kg 
Bregmos Selected Mix. 
Levereras med oöppnade påsar.
Artnr. 40523, 4 kg.  
Mix av 2 kg Vergani Assorted och 2 kg 
Bregmos Selected Mix. 
Levereras färdigblandad.

Styckförpackad vid leverans.
Innehållen är blandningar, därför kan 
antalet av varje sort variera.
Storlek på hink: höjd 19,5 cm, diameter 
32,5 cm.

Artnr. 40520, 2 kilo. 
Styckförpackad vid leverans.
Innehållet levereras i förslutna 
påsar.
Innehållen är blandningar, därför 
kan antalet av varje sort variera.
Storlek på hink: höjd 14 cm, diame-
ter 25,5 cm.



Tomtesäck
Tomtesäck fylld med söta saker och juliga hälsningar
Tygsäck med dragsko i 100% bomull. Tryckt med en glad tomte på 
framsidan. Personlig hälsning finns som tillval i form av ett kort som 
hängs på säcken.

 

Julhink
Målarburk fylld till brädden med choklad
Vår riktiga målarhink i metall med lock och handtag har blivit en 
populär gåva. Hinken är tryckt med snöflingor och kan fyllas med 
antingen Vergani Assorted eller Bregmos Selected Mix. 

 ■ Välj mellan Bregmos Selected Mix 
och Vergani Assorted

 ■ Uppskattad julgåva
 ■ Locket öppnas enkelt med en 
femkrona som hävstång

 ■ Uppskattad julgåva
 ■ Perfekt att lägga under kontorets julgran
 ■ Välj mellan Bregmos Selected Mix  
och Vergani Assorted

Artnr. 51282, Vergani Assorted 1 kilo 
Artnr. 51279, Bregmos Selected Mix 
1 kilo
Innehållen är blandningar, därför kan 
antalet av varje sort variera.

Storlek på hinken: höjd 14 cm, diame-
ter 19 cm.
Förpackas i transportkartong om 8 
stycken.

Artnr. 51342, Vergani Assorted 1 kilo 
Artnr. 51340, Bregmos Selected Mix 
1 kilo
Innehållen är blandningar, därför kan 
antalet av varje sort variera.

Storlek på säcken: höjd 26,5 cm, bredd 
25 cm.
Förpackas i transportkartong om 5 
stycken.

249:-/st
HÄLSNING
Bregmos Selected Mix eller Vergani 
Assorted. En oval hälsningsetikett ingår, 
170x93 mm, den placeras på sidan av 
burken.
10 dagars produktionstid. 
1 - 48 st. Större kvantiteter offereras.
Startkostnad: 1 000:-

GREETING
239:-/st

LAGERVARA
Bregmos Selected Mix eller Vergani 
Assorted.
Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
1 - 48 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad

STOCK ITEM

229:-/st
LAGERVARA
Bregmos Selected Mix eller Vergani 
Assorted.
Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
1 - 48 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad

STOCK ITEM
239:-/st

HÄLSNING
Bregmos Selected Mix eller Vergani 
Assorted. Ett hälsningskort i A7-format 
ingår, det hängs utanpå säcken.
10 dagars produktionstid. 
1 - 48 st. Större kvantiteter offereras.
Startkostnad: 1 000:-

GREETING



Fönsterskrin
Utvalda favoriter från Italien eller Sverige
Vi har fyllt vårt metallskrin med goda praliner från 
Vergani eller Bregmos egna chokladblandning. 

Konservburk
En spännande burk fylld med valbart innehåll
Vår populära metallburk med skruvlock för smart återanvändning. 
Burken är försluten med ett konservlock som rivs av för att öppna. 

 ■ Välj mellan Bregmos Selected 
Mix och Vergani Assorted

 ■ Välj Stock Item och få 
färdigtryckt etikett

 ■ Välj Greeting och få vit etikett 
med personlig hälsning

 ■ Välj mellan Bregmos Selected 
Mix och Vergani Assorted

 ■ Välj Stock Item och få med 
färdigtryckt banderoll

 ■ Välj Greeting för att få 
banderoll med personlig 
hälsning

Artnr. 51042, Vergani Assorted 270 gram 
Artnr. 51040, Bregmos Selected Mix 
250 gram
Innehållen är blandningar, därför kan 
antalet av varje sort variera.
Klisteretikett med måtten 90x74 mm 
fästes på sidan av burken.

Storlek på burken: höjd 14 cm,  
diameter 9 cm.
Förpackas i transportkartong om 30 
stycken.

99:-/st
LAGERVARA
Bregmos Selected Mix eller Vergani 
Assorted. En banderoll med julmotiv 
ingår.
Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
1 - 48 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad

STOCK ITEM
109:-/st

HÄLSNING
Bregmos Selected Mix eller Vergani 
Assorted. En hälsningsbanderoll ingår.
10 dagars produktionstid. 
1 - 48 st. Större kvantiteter offereras.
Startkostnad: 1 000:-

GREETING

119:-/st
LAGERVARA
Bregmos Selected Mix eller Vergani 
Assorted. Etikett med julmotiv ingår.
Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
1 - 90 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad

STOCK ITEM
129:-/st

HÄLSNING
Bregmos Selected Mix eller Vergani 
Assorted. En hälsningsetikett ingår.
10 dagars produktionstid. 
1 - 90 st. Större kvantiteter offereras.
Startkostnad: 1 000:-

GREETING

Artnr. 51326, Vergani Assorted 200 gram 
Artnr. 51320, Bregmos Selected Mix 
200 gram
Innehållen är blandningar, därför kan 
antalet av varje sort variera.

Storlek på skrinet: 14,5x10,5x6 cm 
(LxBxH).
Banderollen med storlek 210x74 mm 
fästes runt locket på asken.
Förpackas i transportkartong om 20 
stycken.



Vergani Julpraliner
Julig ask i plåt fylld med 210 gram lyxig choklad 
Denna vackert utformade plåtask med retrokänsla innehåller 
milda chokladpraliner fyllda med krispig nougatcreme. Bjud 
på italienska praliner i jul. Välj alternativet Greeting om du 
vill få med ett kort med en personlig hälsning. Kortet läggs 
bredvid askarna.

Hot Chocolate
Höj stämningen med choklad och marshmallows
Ge bort mörk choklad i hjärtform. Mer behövs inte för att lyckas med 
något gott och värmande. Chokladen är tillverkad i Borgstena och ger 
en dryck med fyllig chokladsmak. 

Värm 2,5 dl mjölk och lägg i 20 chokladhjärtan, låt smälta och rör om. 
Toppa sedan med minimarshmallows för en fulländad upplevelse.  

 ■ Italienska praliner från Vergani
 ■ Uppskattad julgåva
 ■ Perfekt att ställa fram i receptionen

 ■ Perfekt julgåva till kunder och medarbetare
 ■ Välj Stock Item och få färdigtryckt etikett
 ■ Välj Greeting och få etikett med personlig 
hälsning

Artnr. 51087
Storlek på asken: 6x20x20 cm.

Innehåller 210 gram.
Förpackas i transportkartong om 8 
stycken.

Nyhet

119:-/st
LAGERVARA
Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
1 - 90 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad

STOCK ITEM
129:-/st

HÄLSNING
Ett hälsningskort i A7-format ingår, det 
läggs med i kartongen.
10 dagars produktionstid. 
1 - 90 st. Större kvantiteter offereras.
Startkostnad: 1 000:-

GREETING

69:-/st
LAGERVARA
Etikett med julmotiv ingår.
Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
1 - 90 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad

STOCK ITEM
79:-/st

HÄLSNING
En hälsningsetikett ingår.
10 dagars produktionstid. 
1 - 90 st. Större kvantiteter offereras.
Startkostnad: 1 000:-

GREETING

Artnr. 51336
Innehåller mörk choklad (57,5%) och 
marshmallows.
Rund etikett, 60 mm.

Storlek på hela påsen: 21x5,5 cm.
Innehåller 125 gram.
Förpackas i transportkartong om 30 
stycken.



Vi började 1999 – och vi gjorde det med en tablettask. Redan då 
visste vi värdet i produktmedia, i att kommunicera ut budskap på ett 
konsumerbart objekt. För vilken reklam fyller bättre sitt syfte, än den 
kunden stoppar ner i väskan och tar med sig hem?

Vi på Bregmos Reklamgodis tillverkar just reklamgodis. Förpackning-
arna trycker vi ditt eget budskap på. Mycket ur vårt sortiment kan 
du designa helt själv, eller så kan du välja att bara placera en logga 
eller en fras på redan färdig bakgrund.

Vi har ett stort sortiment av profilgodis, eget tryckeri med tre tryck-
pressar enligt flexo-metoden, egen tillverkning och egen fabrik. Våra 
produkter möter hög standard, sett till såväl innehåll som tryck – allt 
för att bära ditt budskap hela vägen från kundmöte till genomförd 
affär.

Vår tillverkning
På Bregmos Reklamgodis AB har vi egen chok-
ladtillverkning. Dessutom trycker och packar vi 
våra produkter på plats i Borgstena, Sverige. Miljövän-
ligt tänk följer med oss i varje steg, från energin som 
värmer upp våra lokaler, till framställandet av våra produkter.

Produktmedia – produkter med eget tryck
Tänk dig att du är på en mässa. Du är där som besökare. Framför dig 
brer den stora salen ut sig, fylld med montrar och representanter 
från olika företag. Du har något slags förutfattad mening om några 
av företagen, du vet att ett antal av dem är intressanta för just 
dig och att en del inte alls är det. Du söker dig såklart först till de 
företag som tilltalar dig mest. Men sen då? Vilket av de där företagen 
kommer du lägga på minnet?

Profilerat godis – reklam du stoppar i munnen.
När du kliver ut genom dörrarna, lämnar mässan bakom dig och 
öppnar väskan i jakt på något att stoppa i munnen så ligger det en 
tablettask där i. Du klickar kanske igång din telefon, scrollar snabbt 
förbi annonserna i ditt Facebook-flöde och raderar ovälkomna 
reklammejl i din inkorg. 
Du stoppar en tablett i 
munnen. Och asken du 
håller i handen, med ett 
av företagen från mäss-
ans logga på, stoppar du 
tillbaka ner i väskan, redo 
att stilla suget mellan 
måltider nästa gång. Vår 
produktmedia är reklam 
du inte scrollar förbi. Det 
är reklam du kan ta på.

Om Bregmos Reklamgodis



Miljö - ISO 14001 
Bregmos Reklamgodis AB är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Vi 
arbetar aktivt med miljöfrågor i vårt dagliga arbete, exempelvis 
använder vi grön el i våra lokaler.

EUekologiskt certifierade 
Detta innebär att vi följer EU:s regelverk för ekologisk produk-
tion och märker våra ekologiska produkter med EU-symbolen 
lövet. Vi är certifierade att sälja ekologiskt godis och erbjuder 
utvalda ekologiska produkter i vårt sortiment.

Plustjänster 
Välj till någon av våra Plustjänster 
Behöver du hjälp av våra erfarna grafiker? Vill du få dina pro-
dukter packade på ett speciellt sätt? Välj då till en eller flera av 
våra Plustjänster. Nedan har vi listat några exempel på vad du 
kan välja till. Hittar du inte det du söker? Hör av dig till oss så 
gör vi allt vi kan för att hitta rätt Plustjänst för dig!

Specialpack 
Önskar du få dina produkter packade på ett annat sätt än vad 
vi erbjuder som standard? Då är det här Plustjänsten för dig! 
Vi kan t.ex. blanda dina smaker och tryck, eller byta ut trans-
port-förpackningen mot en annan lämplig.

Specialdistribution 
Behöver du leverera en order till flera olika adresser? Behöver 
du ha flera order levererade till samma adress i samma leve-
rans? Välj då till denna Plustjänst.

Grafisk hjälp 
Välj till denna Plustjänst för att få hjälp av våra erfarna grafiker 
med ditt säljarbete. Vi kan t.ex. ta fram exempel och förslag 
som du kan visa din kund.

Köpinformation
Priser 
Samtliga priser i katalogen är angivna i SEK, moms och frakt 
tillkommer. Priserna gäller fr.o.m. 2019-08-01 och tillsvidare.

Betalningsvillkor 
Av Bregmos Reklamgodis AB kreditgodkända kunder sker 
betalning mot faktura, 30 dagar netto. 

Leveransvillkor 
Fritt Bregmos lager i Borgstena. Om ÅF eller ÅF:s kund önskar 
använda eget fraktbolag, anges ett kundnummer. 

Om kundnummer inte finns, kan Bregmos hantera frakten 
med sin transportör och debitera fraktkostnaden baserat på 
Bregmos transportavtal. 

Bregmos tar inte ansvar för det arbete transportören utför 
men garanterar att transportören använder sig av NSAB 2015 
bestämmelser. www.transportforetagen.se/ForbundContainer/
Transportindustriforbundet/Publikationer/NSAB-2015/

Leveransbestämmelser 
Bregmos Reklamgodis AB följer PWA:s Allmänna Leveransbe-
stämmelser 2016. 
http://www.pwa.se/wp-content/uploads/2016/04/ 
PWA-Leveransbestämmelser.pdf

Material – original för tryck 
Vi önskar att alla inskickade filer är vektoriserade i både text 
och form samt fördefinierade i önskade tryckfärger. Godtag-
bara filformat är ai, eps, pdf eller jpg format.

Produktionstid 
Produktionstid räknas från det att vi fått godkänt på korrektur 
och ordererkännande. Hanteringstid beräknas från utskickat 
ordererkännande.

Vi använder bara grön el i våra lokaler, och vi värmer upp dem 
genom att leda tillbaka överskottsvärmen från våra tryckpressar in 
i vårt värmesystem. Vi är certifierade enligt ISO 14001 sedan flera år, 
och erbjuder sedan 2018 ekologiskt certifierad choklad och tablett-
askar.

Vårt tryckeri
Idag har vi tre tryckpressar enligt flexo-metoden. Vi trycker med 
vatten- och UV-baserade färger vilket minskar utsläpp av kemikalier 
till nära noll. Det spill som ändå blir går som brännbart eller till 
nedbrytning via Stena Metall.

Med miljön i fokus



Är du intresserad av vårt övriga 
sortiment? Ladda enkelt ner en PDF-
version av vår produktmediekatalog 
(eller utforska utbudet direkt) på vår 
hemsida: www.bregmos.se.

• Långlivat reklamgodis
• Express – bara 5 produktionsdagar
• Låg kontaktkostnad
• Smaksätter ditt varumärke
• Lämnar bestående intryck

Vårt reklamgodis stärker inte bara 
varumärken. Det ser till så att din 
kund tar med sig ditt budskap hem.

Bregmos Reklamgodis  
– bär ditt budskap.

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

Större kvantiteter offereras. Alla priser exklusive moms. Frakt tillkommer. Gäller tillsvidare. För övriga villkor se bregmos.se 
Vi reserverar oss för eventuella fel i produkt- och leveransinformationen och förbehåller oss rätten att ändra dessa samt priser utan föregående avisering.

Jul-Kat 1.0 
2019-07-30 SE

Återförsäljare

Bregmos Reklamgodis - en del av Bregmos Group

I vår chokladfabrik utvecklar, 
tillverkar och förpackar vi vår 
egen choklad i olika smaker.

Vi är miljöcertifierade enligt 
ISO 14001 och trycker på 
livsmedelsgodkända papper 
med vattenbaserade färger.

Godiset är närproducerat, 
kontrollerat och packat 
i förpackningar som är 
godkända enligt svensk 
livsmedelslagstiftning. 

Vi har kreativa idéer och 
lösningar, allt från gott godis 
till smarta förpackningar med 
budskap.

Quatre – snabbare.  Bara 5 produktionsdagar.

S i n c e  1 9 9 9  •  B o r g s t e n a  S w e d e n

PRODUKTMEDIA – 1 AUGUSTI 2019

Tablettask – smartare.  Inga krångliga stafflingar.

Nya Promo Bag - med  sockerfritt och moccabönor

NYHET!

Tvistad karamell – säkrare.  Förenklad prissättning.

Yeppos – smidigare. Välj enkelt mellan 2 leveranstider.

Testa Bregmos nya system:

- Smartare
- Snabbare
- Säkrare

STANDARD

FAST

EXPRESS

SERVICES

PRODUCER

Den svenska producenten  med korta ledtider

ENVIRONMENT

Grön el
ISO 14001
Ekologisk  certifiering


