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LÖSVIKT

GOTT GODIS SEDAN 1953
Tipe Produkter AB startades 1953 och ända sedan dess har vår strävan 
varit att tillverka och sälja konfektyr av högsta kvalitet. Sedan början på 
90-talet producerar vi profilgodis till företag. Förutom vår egna 
tillverkning i Täby kompletterar vi vårt sortiment med produkter från 
partners runtom i Europa. Vår fokus ligger i att sälja mot återförsäljare av 
presentreklam. 

GODISPÅSAR

CHOKLAD

FAIRTRADE & EKOLOGISKT

PASTILLER

FÖRPACKNINGAR

KLUBBOR

TUGGUMMI & SNACKS

ENERGY BARS & DEXTROSE

André Mårtensson�




   4       PROFILGODISKATALOGEN

KOLOR
Traditionella svenska hemkolor tillverkade enligt konstens 
alla regler. Våra recept är baserade på gamla småländska 
recept och tillverkas givetvis med bästa möjliga råvaror. 
Eftersom dessa kolor tillverkas i vårt eget kokeri kan vi 
anpassa både smak och färg på kolan efter vad ni önskar.
Har kunden en blå logga? Ja då kan de få sin Hallonkola i 
blått.

Minsta order:  25 kg
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   5 g per st
Antal per kg:  200 st
Hållbarhet:  6-8 månader
Tryckyta:   90 x 60 mm
Tryckteknik:  Flexotryck
Standardförpackning: 5 kg

 Art 101 GRÄDD                Art 102 CHOKLAD                 Art 103 LAKRITS                Art 104 HALLON               Art 105 PÄRON

    Art 106 MELON     Art 107 CHOKLADMINT   Art 108 CITRONLAKRITS        Art 109 MINT        Art 110 HALLONLAKRITS

Art 111 JORDGUBB             Art 112 POLKA             Art 113 PEPPARKAKA

WINEGUM
Engelska winegum tillverkade med det klassiska receptet.
Med andra ord smakar de som winegum skall smaka.
Kommer blandade i flera olika smaker.
Winegumen singelpackas i flowpack.

Minsta order:   25 kg
Leveranstid:   3 veckor
Vikt:    5 g per st
Antal per kg:   200 st
Hållbarhet:   1 år
Tryckyta:   56 x 30 mm
Tryckteknik:  Flexo
Standardförpackning: 5 kg

BLANDADE FRUKTSMAKER
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GODIS FÖR ALLA TILLFÄLLEN
Vi har ett stort sortiment som är anpassat för alla tillfällen. Karameller till 
mässan eller lägenhetsvisningarna. Godispåsar till barneventet eller 
chokladaskar som gåva till de anställda. Vi har även produkter som är 
anpassade för en aktiv livsstil så som Energy bars eller dextrose. Perfekta 
produkter när ni vill exponera er logga vid sportevenemang med många 
deltagare. Gemensamt för alla produkter är att de håller högsta kvalitet.

Vill ni använda godis som en del 
av ett större sortiment? Skicka oss 
bilder på de produkterna så kan vi 
ta fram korrektur på produkter 
som passar in i sammanhanget 
och har samma färger samt 
design som övriga produkter.

André Mårtensson�
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ENGELSKA KARAMELLER

Klassiska karameller i engelsk tappning. Originalet engelsk 
smörkaramell är tillverkad på anrika recept från 1800-talet. 
Fruktkaramellerna kan väljas som en blandning eller separat. 
Välj ett transparent papper till fruktblandningen så får du en 
vacker färgpalett att sätta din logga på.
 
Minsta order:  25 kg
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   5 g per st
Antal per kg:  200 st
Hållbarhet:  2 år
Tryckyta:   90 x 60 mm
Tryckteknik:  Flexotryck
Standardförpackning:  5 kg

OVALA KARAMELLER

Ovala karameller både med och utan fyllning. Dessa 
karameller kan blandas helt fritt för att få den ultimata 
blandningen av karameller. Chokomint samt Fylld fruktmix 
är fyllda med choklad. Tropical är en massiv karamell i fem 
blandade fruktsmaker. Resterande är fyllda med salmiak.
Vid större kvantiteter kan vi ta fram egna färger och smaker.

Minsta order:  25 kg
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   5 g per st
Antal per kg:  200 st
Hållbarhet:  2 år
Tryckyta:   90 x 60 mm
Tryckteknik:  Flexotryck
Standardförpackning: 5 kg

Art 301 CHOKOMINT                          Art 302 TROPICAL                                                   Art 305 FYLLD FRUKTMIX

Art 307 PULVERSALT    Art 308 JORDGUBBSALT   Art 309 BANANSALT       Art 310 PÄRONSALT    Art 311 CARAMELSALT

                  Art 312 BLANDNING AV SAMTLIGA SORTER                                     Art 313 BLANDADE PULVERFYLLDA            

 Art 501 ENGELSK         Art 502 ENGELSK                  Art 503 ENGELSK              Art 504 ENGELSK            Art 505 ENGELSK             Art 506 ENGELSK

SMÖRKARAMELL                    CITRON                                APELSIN                                ÄPPLE                                  KÖRSBÄR                      SVART VINBÄR

   Art 507 ENGELSK                                                                                                Art 508 ENGELSK

FRUKTBLANDNING                                                                                                                         KARAMELLBLANDNING   
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SOCKERFRIA KARAMELLER
Sockerfria karameller som slås in i antingen flowpack eller 
twistad form.

Finns i följande smaker: Fruktblandning
(äpple, mandarin, körsbär, citron & cola), äpple, mandarin,
körsbär, citron, cola, jordgubb, ananas, vanilj, mint eller lakrits.

Minsta order:   50 kg
Leveranstid:   4 veckor
Vikt:    5 g per st
Antal per kg:   200 st
Hållbarhet:   2 år
Tryckyta:   80 x 50 mm
Tryckteknik:  Flexo
Standardförpackning: 1 kg

FLOWPACK
Karameller som slås in i en Flowpack. Förpackningen ger en stor 
tryckyta för varje karamell. 

Finns i följande smaker: Fruktblandning
(äpple, mandarin, körsbär, citron & cola), äpple, mandarin,
körsbär, citron, cola, jordgubb, ananas, vanilj, mint eller lakrits.

Minsta order:   50 kg
Leveranstid:   4 veckor
Vikt:    5 g per st
Antal per kg:   200 st
Hållbarhet:   2 år
Tryckyta:   80 x 50 mm
Tryckteknik:  Flexo
Standardförpackning: 1 kg

ÄPPLE     MANDARIN  KÖRSBÄR    CITRON       COLA         VANILJ     ANANAS   JORDGBUBB    MINT       LAKRITS

ÄPPLE     MANDARIN  KÖRSBÄR    CITRON       COLA         VANILJ     ANANAS   JORDGBUBB    MINT       LAKRITS
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MINIPÅSAR   
 
Minipåsar är en perfekt giveaway där godiset i påsen kan 
väljas efter den bransch företaget är verksamt i. Gelébilar 
till biluthyrningsfirman, hus till byggbolaget eller telefoner 
till mobiloperatören.

Denna produkt kan även fås med ett ekologiskt innehåll. 
Se sidan 15.

Minsta order:  3 500 st
Leveranstid:  3-4 veckor
Vikt:   10 g per st
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:   85 x 60 mm
Tryckteknik:  Flexo
Standardförpackning:  500 st per kartong

GODISPÅSAR
Våra godispåsar kan anpassas och skräddarsys sett till 
tryck, innehåll samt storlek. Dessa påsar fyller vi med 
kvalitetsgodis från Haribo, Cloetta, Toms m fl. Vilken sort är 
helt upp till kunden. Ahlgrens limousiner till bilfirman eller 
verktyg till byggbolaget.

Storleken kan anpassas från 50-200 gram.

Minsta order:  1 000 st
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   50-200 gram
Tryckyta:    50 gram - 150 x 90 mm
Hållbarhet:  1 år
Tryckteknik:  1-3 färger - flexo, 
  4-färg - digitaltryck
Standardförpackning:  200 st per kartong

Detta är ett axplock av alla de former som gelén kan fås i.

G
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Gott & BlandatTutti FruttiWinegumHallonlakritsskallar
SMAK-
FÖRSLAG

GODISPÅSAR SOM DU VILL HA DOM!
Våra godispåsar kan anpassas precis så att du får det tryck och innehåll du 
vill ha. Vi kan anpassa innehållet i påsarna efter vilken bransch som är 
aktuell. Är det till bilfirman fyller vi påsarna med Ahlgrens limousiner eller 
bildäck. Är det till ett event med barn så fyller vi påsarna med blandat 
lösgodis. Eftersom vi kan trycka påsarna digitalt så kan du även få bildtryck 
eller avancerade illustrationer. Vi har också möjlighet att anpassa vikten i 
påsarna efter vad som önskas. Allt från 50 gram upp till 200 gram. På så 
sätt så hittar du en påse som går att använda till alla tillfällen.

Även minipåsarna kan anpassas i 
både tryck och innehåll. 
Från 16 000 påsar så kan vi ta 
fram gelé i din egen form. Perfekt 
om du vill ha ditt godis i samma 
form som företagets logotyp.
Annars finns fler än 30 färdiga 
former att välja mellan. 
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CHOKLAD FRÅN TIPE
När du köper din choklad från Tipe kan du vara säker på att smaken och 
trycket alltid är av högsta rang. Vi har under årens lopp kommit att knyta 
samarbeten med några av Europas absolut bästa producenter av choklad. 
Så oavsett om det är en chokladbit till ka�et du är ute efter eller en 
chokladask att ge bort till dina kunder kan du känna dig trygg i att vi alltid 
levererar choklad av högsta kvalitet.

Bild på ka�ekopp med massor av choklad

Chokladbiten på bilden är en utav 
våra folietryckta chokladfyrkanter. 
Är man ute efter en exklusiv 
chokladbit att para ihop med en 
god kopp ka�e är detta produkten. 
Folien i trycket ger en exklusiv 
känsla och kvaliteten på chokladen 
är även den av det exklusiva slaget.

CH
O

KL
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CHOKLADFYRKANTER 
MED FOLIETRYCK

Vill man ha en lite lyxigare produkt att ackompanjera 
ka
ekoppen så väljer man våra folietryckta chokladfyrkanter. 
Med denna tryckteknik blocktrycker man en glansig folie på 
banderollen som sitter runt chokladbiten.
Vi har ett stort antal olika färger att välja mellan.
Finns i smakerna: Mjölkchoklad, 55 % kakao, 70% kakao 
samt Mintcrisp.

Minsta order:  5 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   5 g per st
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:   ca 30 x 30 mm
Tryckteknik:  Blocktryck
Standardförpackning:  1 000 st per kartong

CHOKLADFYRKANTER 
MED OFFSETTRYCK
Chokladfyrkanter med ett omslag tryckt i CMYK.
Välj mellan silver eller guldfolie runt chokladen.
Finns i smakerna: Mjölkchoklad, 64 % kakao samt 72 % 
kakao. 

För en större giveaway kan vi ta fram passande 
chokladaskar till chokladfyrkanterna.

Minsta order:  5 000 st
Leveranstid:  3-4 veckor
Vikt:   5 g per st
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:   35 x 35 mm
Tryckteknik:  O�set
Standardförpackning:  1 250 st per kartong

CH
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FÖRPACKNINGS-
FÖRSLAG

Ask med 15 bitar Ask med 27 bitar Kartong med 200 bitar

André Mårtensson�
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MINTPRALINER
Mörk choklad fylld med en krämig mintcreme.
Ett lyxigare alternativ att ställa bredvid ka�eautomaten.

Minsta order:  15 kg
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   8 g per st
Antal per kg:  125 st
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:   90 x 60 mm
Tryckteknik:  Flexotryck
Standardförpackning: 5 kg

CHOKLADDOPPAD SMÖRKOLA
Utsökt mjuk smörkola med ett överdrag av mjölkchoklad.
Denna produkt älskas av både gammal och ung.

Minsta order:  25 kg
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   8 g per st
Antal per kg:  125 st
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:   90 x 60 mm
Tryckteknik:  Flexotryck
Standardförpackning: 5 kg

Vill du packa ditt godis i en 
profilerad förpackning har vi ett 
stort sortiment. Givetvis anpassar 
vi trycket på godiset med trycket 
på förpackningen. Bläddra till 
sista uppslaget så finns ett stort 
urval att välja mellan. 
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CHOKLADBITAR
Runda chokladbitar inslagna i folie. På folien fäster vi en 
digitaltryckt etikett med önskat motiv. Ett både snabbt och 
gott alternativ.

Chokladen finns i följande smaker:
Mintcrisp - guldfolie
Mjölkchoklad - blå folie
55 % kakao - röd folie
70 % kakao - svart folie

Minsta order:  1 000 st
Leveranstid:  2 veckor
Vikt:   6 g per st
Hållbarhet:  1 år
Tryckteknik:  Digitaltryck
Tryckyta:   30 mm
Standardförpackning:  1 000 st

Denna produkt kan levereras med expressleverans.
Det innebär leverans inom en vecka.

CHOKLADMEDALJER
Den perfekta produkten för företaget som firar jubileum eller för 
det stora eventet. Chokladmedaljerna och mynten relieftrycks och 
folien är tillgänglig i guld, silver eller koppar.

Välj mellan mjölkchoklad eller 55 % kakao. 
Vid större kvantiteter kan vi även erbjuda 70 % kakao.

STORLEK  VIKT           MINSTA ANTAL
28 mm  3 gram            15 000 st
38 mm  5,2 gram           8 600 st 
55 mm  12 gram           7 200 st 
75 mm  23 gram           3 600 st
100 mm  65 gram           480 st

Alla medaljer kan levereras med ett band att hänga runt halsen. 
Banden finns i ett antal olika färger.

Leveranstid: 4 veckor
Tryckteknik: Relieftryck
Hållbarhet:  2 år

Givetvis har vi även färdigtryckta mynt så som 5-kronor.
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MINTPRALINER
Mörk choklad fylld med en krämig mintcreme.
Ett lyxigare alternativ att ställa bredvid ka�eautomaten.

Minsta order:  15 kg
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   8 g per st
Antal per kg:  125 st
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:   90 x 60 mm
Tryckteknik:  Flexotryck
Standardförpackning: 5 kg

CHOKLADDOPPAD SMÖRKOLA
Utsökt mjuk smörkola med ett överdrag av mjölkchoklad.
Denna produkt älskas av både gammal och ung.

Minsta order:  25 kg
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   8 g per st
Antal per kg:  125 st
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:   90 x 60 mm
Tryckteknik:  Flexotryck
Standardförpackning: 5 kg

Vill du packa ditt godis i en 
profilerad förpackning har vi ett 
stort sortiment. Givetvis anpassar 
vi trycket på godiset med trycket 
på förpackningen. Bläddra till 
sista uppslaget så finns ett stort 
urval att välja mellan. 
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CHOKLADBITAR
Runda chokladbitar inslagna i folie. På folien fäster vi en 
digitaltryckt etikett med önskat motiv. Ett både snabbt och 
gott alternativ.

Chokladen finns i följande smaker:
Mintcrisp - guldfolie
Mjölkchoklad - blå folie
55 % kakao - röd folie
70 % kakao - svart folie

Minsta order:  1 000 st
Leveranstid:  2 veckor
Vikt:   6 g per st
Hållbarhet:  1 år
Tryckteknik:  Digitaltryck
Tryckyta:   30 mm
Standardförpackning:  1 000 st

Denna produkt kan levereras med expressleverans.
Det innebär leverans inom en vecka.

CHOKLADMEDALJER
Den perfekta produkten för företaget som firar jubileum eller för 
det stora eventet. Chokladmedaljerna och mynten relieftrycks och 
folien är tillgänglig i guld, silver eller koppar.

Välj mellan mjölkchoklad eller 55 % kakao. 
Vid större kvantiteter kan vi även erbjuda 70 % kakao.

STORLEK  VIKT           MINSTA ANTAL
28 mm  3 gram            15 000 st
38 mm  5,2 gram           8 600 st 
55 mm  12 gram           7 200 st 
75 mm  23 gram           3 600 st
100 mm  65 gram           480 st

Alla medaljer kan levereras med ett band att hänga runt halsen. 
Banden finns i ett antal olika färger.

Leveranstid: 4 veckor
Tryckteknik: Relieftryck
Hållbarhet:  2 år

Givetvis har vi även färdigtryckta mynt så som 5-kronor.
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CHOKLADHJÄRTAN
En rolig giveaway som garanterat sprider kärlek.
Folien trycks i CMYK och omsluter ett välsmakande 
mjölkchokladhjärta. Folien finns i vitt, guld eller silver.

Minsta order:  5 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   8,5 g per st
Hållbarhet:  6 månader
Tryckyta:  40 x 40 mm
Tryckteknik: Flexo
Standardförpackning: 150 st

CHOKLADKAKA
En perfekt produkt om man vill kombinera utsökt choklad med stor 
tryckyta. Chokladkakorna finns i ett flertal olika storlekar. 
Välj mellan 40 gram, 100 gram eller 200 gram.

Finns i följande smaker: Mjölkchoklad 31 % kakao, Premiummjölk-
choklad 36 % kakao eller 70 % kakao (endast 100 gramskakan).

Minsta order:  500 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:  40 g, 100 g, 200 g per st
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:  162 x 80 mm (100 g)
Tryckteknik: O�set
Standardförpackning: 100 st

CHOKLADKAKA MED 
KARTONG
Vill man ha en klassisk chokladkaka så som en Maraboukaka 
eller en Kexchoklad men ändå exponera sin logga så ordnar vi 
en kartong som omsluter chokladen. Kartongen digitaltrycks så 
det finns inga begränsningar i trycket. Välj mellan en 60 grams 
kexchoklad eller bland Marabous 100 gramskakor.

Minsta order:  100 st
Leveranstid:  2 veckor
Vikt:   Kexchoklad 60 g, Marabou 100 g
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:  Kexchoklad - 155 x 70 mm
  Marabou - 185 x 65 mm
Tryckteknik: Digitaltryck

MINIBARS
Chokladkakor i ett mindre format. Runt chokladen fäster vi en 
banderoll som trycks digitalt. Chokladen finns i fyra olika 
smaker och slås in i cellofan.

Minsta order:  2 000 st
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   10 gram
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:  95 x 32  
Tryckteknik: Digitaltryck
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Vit Choklad               Mjölkchoklad          Mörk choklad     Vit + Mjölkchoklad

PRALINMIX
Den utmärkta produkten att sätta i kundens fikarum och 
visa upp sitt budskap är chokladasken vi kallar pralinmix. 
Innehåller 400 gram blandade chokladpraliner.

Minsta order:  50 st
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   400 gram 
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:  Pralinmix - 355 x 177 mm 
Tryckteknik: Digitaltryck

77 TRUFFLE COLLECTION
En chokladask fylld till bredden med utsökta try�ar.
Som namnet antyder innehåller asken 77 st try�ar fördelade på 11 olika 
smaker. Ta del av smaker så som: Champagne & hallontry�el, 
hasselnötstry�el eller salt kolatry�el. Välj vår standardask eller låt oss 
ta fram en ask med er alldeles egna design. 

Minsta order:  100 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:  950 g 
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:  370 x 250 mm 
Tryckteknik: O�set
Standardförpackning: 6 st per kartong

TRYFFELASKAR
För den som är ute efter den bästa chokladen så är valet våra 
utsökta try�ar tillverkade med schweizisk choklad av högsta 
klass. Askarna finns med 2 try�ar, 4 try�ar, 6 try�ar, 12 
try�ar eller 24 try�ar. Välj färg på asken, snöret och trycket för 
att designa din egen ask!

Minsta order:  100 st
Leveranstid:  4 veckor  
Hållbarhet:  1 år
Tryckteknik: Folietryck

Kontakta oss för en tryckmall med samtliga möjligheter.
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CHOKLADHJÄRTAN
En rolig giveaway som garanterat sprider kärlek.
Folien trycks i CMYK och omsluter ett välsmakande 
mjölkchokladhjärta. Folien finns i vitt, guld eller silver.

Minsta order:  5 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   8,5 g per st
Hållbarhet:  6 månader
Tryckyta:  40 x 40 mm
Tryckteknik: Flexo
Standardförpackning: 150 st

CHOKLADKAKA
En perfekt produkt om man vill kombinera utsökt choklad med stor 
tryckyta. Chokladkakorna finns i ett flertal olika storlekar. 
Välj mellan 40 gram, 100 gram eller 200 gram.

Finns i följande smaker: Mjölkchoklad 31 % kakao, Premiummjölk-
choklad 36 % kakao eller 70 % kakao (endast 100 gramskakan).

Minsta order:  500 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:  40 g, 100 g, 200 g per st
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:  162 x 80 mm (100 g)
Tryckteknik: O�set
Standardförpackning: 100 st

CHOKLADKAKA MED 
KARTONG
Vill man ha en klassisk chokladkaka så som en Maraboukaka 
eller en Kexchoklad men ändå exponera sin logga så ordnar vi 
en kartong som omsluter chokladen. Kartongen digitaltrycks så 
det finns inga begränsningar i trycket. Välj mellan en 60 grams 
kexchoklad eller bland Marabous 100 gramskakor.

Minsta order:  100 st
Leveranstid:  2 veckor
Vikt:   Kexchoklad 60 g, Marabou 100 g
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:  Kexchoklad - 155 x 70 mm
  Marabou - 185 x 65 mm
Tryckteknik: Digitaltryck

MINIBARS
Chokladkakor i ett mindre format. Runt chokladen fäster vi en 
banderoll som trycks digitalt. Chokladen finns i fyra olika 
smaker och slås in i cellofan.

Minsta order:  2 000 st
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   10 gram
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:  95 x 32  
Tryckteknik: Digitaltryck

CH
O

KL
A

D

Vit Choklad               Mjölkchoklad          Mörk choklad     Vit + Mjölkchoklad

PRALINMIX
Den utmärkta produkten att sätta i kundens fikarum och 
visa upp sitt budskap är chokladasken vi kallar pralinmix. 
Innehåller 400 gram blandade chokladpraliner.

Minsta order:  50 st
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   400 gram 
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:  Pralinmix - 355 x 177 mm 
Tryckteknik: Digitaltryck

77 TRUFFLE COLLECTION
En chokladask fylld till bredden med utsökta try�ar.
Som namnet antyder innehåller asken 77 st try�ar fördelade på 11 olika 
smaker. Ta del av smaker så som: Champagne & hallontry�el, 
hasselnötstry�el eller salt kolatry�el. Välj vår standardask eller låt oss 
ta fram en ask med er alldeles egna design. 

Minsta order:  100 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:  950 g 
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:  370 x 250 mm 
Tryckteknik: O�set
Standardförpackning: 6 st per kartong

TRYFFELASKAR
För den som är ute efter den bästa chokladen så är valet våra 
utsökta try�ar tillverkade med schweizisk choklad av högsta 
klass. Askarna finns med 2 try�ar, 4 try�ar, 6 try�ar, 12 
try�ar eller 24 try�ar. Välj färg på asken, snöret och trycket för 
att designa din egen ask!

Minsta order:  100 st
Leveranstid:  4 veckor  
Hållbarhet:  1 år
Tryckteknik: Folietryck

Kontakta oss för en tryckmall med samtliga möjligheter.
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FAIRTRADE & EKOLOGISKT
Efterfrågan på produkter som är ekologiskt odlade eller fairtrade-
certifierade har de senaste åren ökat explosionsartat. Det tycker vi på Tipe 
är jättebra då det bidrar till en bättre värld på alla sätt. Miljön påverkas 
mindre när det inte används några bekämpningsmedel eller kemikalier. 
Genom Fairtrade eller UTZ-certifiering så får odlarna av kakao och socker 
i de delar av världen där det är sämre ställt förbättrade arbets och 
levnadsvillkor. Du bidrar helt enkelt till en bättre värld när du väljer dessa 
produkter. 

Letar  ni  efter en produkt som  är 
certifierad men kan inte hitta den 
i vår katalog?  Låt oss veta vad ni 
är ute efter så letar vi runt bland 
alla våra kontakter i godisvärlden.
Att hjälpa till med att hitta godis 
som både gör gott för världen och 
för sockersuget är något vi brinner 
för.
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EKOLOGISKA & FAIRTRADE
KARAMELLER
Twistade karameller med ingredienser som både är 
Fairtrade samt ekologiskt certifierade. 

Finns i följande smaker: Fruktblandning
(jordgubb, mandarin, körsbär, citron & päron), 
äpple, mandarin, körsbär, citron, cola, jordgubb, 
ananas, vanilj, mint eller lakrits.

Minsta order:  50 kg
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   5 g per st
Antal per kg: 200 st
Hållbarhet:  2 år
Tryckyta:  80 x 50 mm
Tryckteknik: Flexo
Standardförpackning: 1 kg

EKOLOGISKA & FAIRTRADE
PLATTA KLUBBOR
Klubbor med ingredienser som både är Fairtrade 
samt ekologiskt certifierade. 

Välj mellan runda eller hjärtformade klubbor.

Finns i följande smaker: Fruktblandning
(jordgubb, mandarin, körsbär, citron & päron), 
äpple, mandarin, körsbär, citron, cola, jordgubb, 
ananas, vanilj, mint eller lakrits.

Minsta order:  6 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   7 g per st
Hållbarhet:  2 år
Tryckyta:   50 x 65 mm
Tryckteknik: Flexo
Standardförpackning: 125 st

EKOLOGISKA & FAIRTRADE
KARAMELLER FLOWPACK
Karameller inslagna i flowpack med ingredienser 
som både är Fairtrade samt ekologiskt certifierade. 

Finns i följande smaker: Fruktblandning
(jordgubb, mandarin, körsbär, citron & päron), 
äpple, mandarin, körsbär, citron, cola, jordgubb, 
ananas, vanilj, mint eller lakrits.

Minsta order:  50 kg
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   5 g per st
Antal per kg:  200 st
Hållbarhet:  2 år
Tryckyta:  80 x 50 mm
Tryckteknik: Flexo
Standardförpackning: 1 kg

EKOLOGISKA & FAIRTRADE
CHOKLADFYRKANTER
Chokladfyrkanter med ekologiskt och 
Fairtrade-certifierade ingredienser. 
Välj mellan silver eller guldfolie runt chokladen.

Finns i  smakerna: Mjölkchoklad samt 72 % kakao.

Minsta order:  5 000 st
Leveranstid: 3 veckor
Vikt:   5 g per st
Hållbarhet:  2 år
Tryckyta:  35 x 35 mm
Tryckteknik: O�set
Standardförpackning: 1 250 st

EKOLOGISKA GODISPÅSAR
Godispåsar fyllda med ekologiska gelébjörnar. 
Påsen kan fås i ett biologiskt nedbrytbart material.

Minsta order:  5 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:  10 g per  st
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:  85 x 60 mm
Tryckteknik: Flexo
Standardförpackning: 500 st

EKOLOGISKA CHOKLADKAKOR
Chokladkakor med enbart ekologiska ingredienser. 
Finns som 100 grams chokladkaka.

Finns i smakerna: 35 % kakao samt 70 % kakao.

Minsta order:  500 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:  100 g per st
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:  162 x 80 mm
Tryckteknik: O�set
Standardförpackning: 100 st

ÄPPLE     MANDARIN  KÖRSBÄR    CITRON       COLA         

VANILJ     ANANAS  JORDGBUBB    MINT       LAKRITS
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FAIRTRADE & EKOLOGISKT
Efterfrågan på produkter som är ekologiskt odlade eller fairtrade-
certifierade har de senaste åren ökat explosionsartat. Det tycker vi på Tipe 
är jättebra då det bidrar till en bättre värld på alla sätt. Miljön påverkas 
mindre när det inte används några bekämpningsmedel eller kemikalier. 
Genom Fairtrade eller UTZ-certifiering så får odlarna av kakao och socker 
i de delar av världen där det är sämre ställt förbättrade arbets och 
levnadsvillkor. Du bidrar helt enkelt till en bättre värld när du väljer dessa 
produkter. 

Letar  ni  efter en produkt som  är 
certifierad men kan inte hitta den 
i vår katalog?  Låt oss veta vad ni 
är ute efter så letar vi runt bland 
alla våra kontakter i godisvärlden.
Att hjälpa till med att hitta godis 
som både gör gott för världen och 
för sockersuget är något vi brinner 
för.
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EKOLOGISKA & FAIRTRADE
KARAMELLER
Twistade karameller med ingredienser som både är 
Fairtrade samt ekologiskt certifierade. 

Finns i följande smaker: Fruktblandning
(jordgubb, mandarin, körsbär, citron & päron), 
äpple, mandarin, körsbär, citron, cola, jordgubb, 
ananas, vanilj, mint eller lakrits.

Minsta order:  50 kg
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   5 g per st
Antal per kg: 200 st
Hållbarhet:  2 år
Tryckyta:  80 x 50 mm
Tryckteknik: Flexo
Standardförpackning: 1 kg

EKOLOGISKA & FAIRTRADE
PLATTA KLUBBOR
Klubbor med ingredienser som både är Fairtrade 
samt ekologiskt certifierade. 

Välj mellan runda eller hjärtformade klubbor.

Finns i följande smaker: Fruktblandning
(jordgubb, mandarin, körsbär, citron & päron), 
äpple, mandarin, körsbär, citron, cola, jordgubb, 
ananas, vanilj, mint eller lakrits.

Minsta order:  6 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   7 g per st
Hållbarhet:  2 år
Tryckyta:   50 x 65 mm
Tryckteknik: Flexo
Standardförpackning: 125 st

EKOLOGISKA & FAIRTRADE
KARAMELLER FLOWPACK
Karameller inslagna i flowpack med ingredienser 
som både är Fairtrade samt ekologiskt certifierade. 

Finns i följande smaker: Fruktblandning
(jordgubb, mandarin, körsbär, citron & päron), 
äpple, mandarin, körsbär, citron, cola, jordgubb, 
ananas, vanilj, mint eller lakrits.

Minsta order:  50 kg
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   5 g per st
Antal per kg:  200 st
Hållbarhet:  2 år
Tryckyta:  80 x 50 mm
Tryckteknik: Flexo
Standardförpackning: 1 kg

EKOLOGISKA & FAIRTRADE
CHOKLADFYRKANTER
Chokladfyrkanter med ekologiskt och 
Fairtrade-certifierade ingredienser. 
Välj mellan silver eller guldfolie runt chokladen.

Finns i  smakerna: Mjölkchoklad samt 72 % kakao.

Minsta order:  5 000 st
Leveranstid: 3 veckor
Vikt:   5 g per st
Hållbarhet:  2 år
Tryckyta:  35 x 35 mm
Tryckteknik: O�set
Standardförpackning: 1 250 st

EKOLOGISKA GODISPÅSAR
Godispåsar fyllda med ekologiska gelébjörnar. 
Påsen kan fås i ett biologiskt nedbrytbart material.

Minsta order:  5 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:  10 g per  st
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:  85 x 60 mm
Tryckteknik: Flexo
Standardförpackning: 500 st

EKOLOGISKA CHOKLADKAKOR
Chokladkakor med enbart ekologiska ingredienser. 
Finns som 100 grams chokladkaka.

Finns i smakerna: 35 % kakao samt 70 % kakao.

Minsta order:  500 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:  100 g per st
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:  162 x 80 mm
Tryckteknik: O�set
Standardförpackning: 100 st

ÄPPLE     MANDARIN  KÖRSBÄR    CITRON       COLA         

VANILJ     ANANAS  JORDGBUBB    MINT       LAKRITS
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MINTKORT
Plastkort i kreditkortsstorlek fyllda med 50 st 
sockerfria mintpastiller.

Minsta order:  1 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   15 g per st
Hållbarhet:  2 år
Tryckyta:  78 x 48 mm
Tryckteknik: Digitaltryck
Standardförpackning: 250 st

TABLETTASK
En klassiker i sammanhanget är tablettaskar.
Stor tryckyta och många pastiller ger en bra yta att 
överföra budskap på.
Finns i smakerna: Mjuk frukt, hård frukt, mjuk mint, 
hård mint, mjuk lakrits, hård lakrits samt rymdgrus. 
Vid förfrågan kan även andra smaker erbjudas. 

Minsta order:  1 080 st
Leveranstid:  2 veckor
Vikt:   23 g per st
Hållbarhet:  2 år
Tryckyta:  45 x 55 mm
Tryckteknik: O�set
Standardförpackning: 540 st

PASTILLBURK
Rektangulär plåtburk fylld med välsmakande mint. 
Denna burk finns i över 20 olika standardfärger.
Kontakta oss för en färgkarta!
Vid förfrågan kan vi även ordna annat innehåll.

Minsta order:  1 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   23 g per st
Hållbarhet:  3 år
Tryckyta:  59 x 46 mm
Tryckteknik: Tampotryck
Standardförpackning: 250 st

CLIC CLAC
Plåtburkar med ett lock som öppnas i ett klick.
Finns i två olika storlekar: 35 mm samt 45 mm.
Burken finns i vitt eller silver.

Minsta order:  1 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   14 g & 5 g per st
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:  45 mm & 35 mm
Tryckteknik:  Digitaltryck
Standardförpackning: 250 st

Dragerade fruktpastiller

Dragerade mintpastillerBlandade fruktpastiller

Sockerfria mintpastiller

Solida Transparenta

Mintkorten finns i
följande färger:

Mintpastiller

Lakritspastiller

Fruktpastiller
Rymdgrus

Dragerade mintpastiller
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PLATT KLUBBA
Platta cirkelformade klubbor som ger en stor 
tryckyta.

Finns i smakerna: äpple, mandarin, körsbär, citron, 
cola, jordgubb, ananas, vanilj, mint eller lakrits.

Minsta order:  6 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:  8 g per st
Hållbarhet:  2 år
Tryckyta:  50 x 65 mm
Tryckteknik: Flexo
Standardförpackning: 100 st

RUND KLUBBA
Runda bollformade klubbor. En klassiker för både 
vuxna och barn.

Finns i smakerna: äpple, mandarin, körsbär, citron, 
cola, jordgubb, ananas, vanilj, mint eller lakrits. 

Minsta order:  6 000 st  
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   8 g per st
Hållbarhet:  2 år
Tryckyta:  88 x 95 mm
Tryckteknik: Flexo
Standardförpackning: 200 st

KUBKLUBBA
En klubba med extra många tryckytor.
I den tryckta kartongen ligger runda klubbor i 
blandade fruktsmaker.

Minsta order:  1 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:  8 g per st
Hållbarhet:  2 år
Tryckyta:  30 x 30 x 30 mm
Tryckteknik: O�set
Standardförpackning: 100 st

HJÄRTKLUBBA
Platta hjärtformade klubbor. Den ultimata 
giveawayen till alla hjärtans dag.

Finns i smakerna: äpple, mandarin, körsbär, citron, 
cola, jordgubb, ananas, vanilj, mint eller lakrits. 

Minsta order:  6 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:  8 g per st
Hållbarhet:  2 år
Tryckyta:  50 x 65 mm
Tryckteknik: Flexo
Standardförpackning: 100 st
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MINTKORT
Plastkort i kreditkortsstorlek fyllda med 50 st 
sockerfria mintpastiller.

Minsta order:  1 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   15 g per st
Hållbarhet:  2 år
Tryckyta:  78 x 48 mm
Tryckteknik: Digitaltryck
Standardförpackning: 250 st

TABLETTASK
En klassiker i sammanhanget är tablettaskar.
Stor tryckyta och många pastiller ger en bra yta att 
överföra budskap på.
Finns i smakerna: Mjuk frukt, hård frukt, mjuk mint, 
hård mint, mjuk lakrits, hård lakrits samt rymdgrus. 
Vid förfrågan kan även andra smaker erbjudas. 

Minsta order:  1 080 st
Leveranstid:  2 veckor
Vikt:   23 g per st
Hållbarhet:  2 år
Tryckyta:  45 x 55 mm
Tryckteknik: O�set
Standardförpackning: 540 st

PASTILLBURK
Rektangulär plåtburk fylld med välsmakande mint. 
Denna burk finns i över 20 olika standardfärger.
Kontakta oss för en färgkarta!
Vid förfrågan kan vi även ordna annat innehåll.

Minsta order:  1 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   23 g per st
Hållbarhet:  3 år
Tryckyta:  59 x 46 mm
Tryckteknik: Tampotryck
Standardförpackning: 250 st

CLIC CLAC
Plåtburkar med ett lock som öppnas i ett klick.
Finns i två olika storlekar: 35 mm samt 45 mm.
Burken finns i vitt eller silver.

Minsta order:  1 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   14 g & 5 g per st
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:  45 mm & 35 mm
Tryckteknik:  Digitaltryck
Standardförpackning: 250 st

Dragerade fruktpastiller

Dragerade mintpastillerBlandade fruktpastiller

Sockerfria mintpastiller

Solida Transparenta

Mintkorten finns i
följande färger:

Mintpastiller

Lakritspastiller

Fruktpastiller
Rymdgrus

Dragerade mintpastiller
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PLATT KLUBBA
Platta cirkelformade klubbor som ger en stor 
tryckyta.

Finns i smakerna: äpple, mandarin, körsbär, citron, 
cola, jordgubb, ananas, vanilj, mint eller lakrits.

Minsta order:  6 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:  8 g per st
Hållbarhet:  2 år
Tryckyta:  50 x 65 mm
Tryckteknik: Flexo
Standardförpackning: 100 st

RUND KLUBBA
Runda bollformade klubbor. En klassiker för både 
vuxna och barn.

Finns i smakerna: äpple, mandarin, körsbär, citron, 
cola, jordgubb, ananas, vanilj, mint eller lakrits. 

Minsta order:  6 000 st  
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   8 g per st
Hållbarhet:  2 år
Tryckyta:  88 x 95 mm
Tryckteknik: Flexo
Standardförpackning: 200 st

KUBKLUBBA
En klubba med extra många tryckytor.
I den tryckta kartongen ligger runda klubbor i 
blandade fruktsmaker.

Minsta order:  1 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:  8 g per st
Hållbarhet:  2 år
Tryckyta:  30 x 30 x 30 mm
Tryckteknik: O�set
Standardförpackning: 100 st

HJÄRTKLUBBA
Platta hjärtformade klubbor. Den ultimata 
giveawayen till alla hjärtans dag.

Finns i smakerna: äpple, mandarin, körsbär, citron, 
cola, jordgubb, ananas, vanilj, mint eller lakrits. 

Minsta order:  6 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:  8 g per st
Hållbarhet:  2 år
Tryckyta:  50 x 65 mm
Tryckteknik: Flexo
Standardförpackning: 100 st
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TUGGUMMI 12-PACK
Vill man ha fler tuggummin eller en större tryckyta så väljer man i 
stället ett 12-pack. Fler tuggummin gör att budskapet på etuiet 
visas längre och ger ett större intryck. Även detta etui digitaltrycks.

Minsta order:  1 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:  24 g per st
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:  58 x 117 mm
Tryckteknik: Digitaltryck/ Oset
Standardförpackning: 250 st

TUGGUMMI 6-PACK
Blisterpaket innehållande sex tuggummin med spearmintsmak.
Etuiet runt tuggummit trycks digitalt och ger en stor och fin 
tryckyta att förmedla ett budskap på.

Minsta order:  1 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:  12 g per st
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:  58 x 58 mm
Tryckteknik: Digitaltryck/ Oset
Standardförpackning: 500 st

SNACKSPÅSE
Är man ute efter ett bra tilltugg med ett profilerat tryck har vi våra 
snackspåsar. Dessa kan fås med salta jordnötter, salta kringlor eller 
en snacksmix. Vid större kvantiteter kan vi även erbjuda chilinötter 
eller wasabinötter.

Minsta order:  5 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   10 g per st
Hållbarhet:  6 månader
Tryckyta:  120 x 95 mm
Tryckteknik: Flexotryck
Standardförpackning:  100 st

CHIPS
Vill du ha en perfekt produkt till minglet som både smakar gott och 
exponerar er logga på bästa sätt är våra chipsburkar ett perfekt val.
Vi digitaltrycker en banderoll och sätter runt burken. Chipsen är 
från Pringles så de smakar som chips ska smaka.
Välj mellan: Original, Paprika eller Sourcream & onion.

Minsta order:  48 st
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   40 g per st
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:  77 x 240 mm
Tryckteknik Digitaltryck
Standardförpackning: 12 st

Salta Jordnötter

Snacksmix
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ENERGY BARS
Energy bars inslagna i en profilerad förpackning.
Utmärkt att dela ut på idrottseventet för att stärka 
både varumärke och energi. Innehåller müsli, 
tranbär, granatäpple och äpple.

Minsta order:  1 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   25 g per st
Hållbarhet:  6 månader
Tryckyta:  140 x 35 mm
Tryckteknik: Flexo
Standardförpackning:  250 st

EAT NATURAL BARS
För den hälsomedvetne kunden som vill ha en märkesprodukt. 
Eat Natural tillverkar bars med endast de bästa av ingredienser.

Finns i följande smaker: Paranöt/russin, bl nötter, yoghurt, ljus choklad, 
mörk choklad, mörk choklad 70 %, blåbär & yoghurt, proteinbar.

Minsta order:  48 st
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   45-50 g per st beroende på smak
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:  130 x 50 mm
Tryckteknik: Digitaltryck
Standardförpackning: 12 st

DEXTROSOL
Den som vill ha ett lite hälsosammare alternativ till 
giveaway väljer dextrosol - druvsocker. 
Ger extra energi åt ert varumärke. 
Innehåller två bitar dextrosol.

Minsta order:  5 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   6 g per st
Hållbarhet:  18 månader
Trycktya:   60 x 35 mm
Tryckteknik: Flexo
Standardförpackning: 1 000 st

DEXTRORULLE
Vill man hålla energin uppe väljer man vår 
dextrorulle. Rullen innehåller 14 bitar dextrose.
Allt för att hålla energin på topp en längre tid.
Finns i smakerna mint samt frukt.

Minsta order:  2 500 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   22 g per st
Hållbarhet:  2 år
Tryckyta:   62 x 70 mm
Tryckteknik: O�set
Standardförpackning: 100 st
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TUGGUMMI 12-PACK
Vill man ha fler tuggummin eller en större tryckyta så väljer man i 
stället ett 12-pack. Fler tuggummin gör att budskapet på etuiet 
visas längre och ger ett större intryck. Även detta etui digitaltrycks.

Minsta order:  1 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:  24 g per st
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:  58 x 117 mm
Tryckteknik: Digitaltryck/ Oset
Standardförpackning: 250 st

TUGGUMMI 6-PACK
Blisterpaket innehållande sex tuggummin med spearmintsmak.
Etuiet runt tuggummit trycks digitalt och ger en stor och fin 
tryckyta att förmedla ett budskap på.

Minsta order:  1 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:  12 g per st
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:  58 x 58 mm
Tryckteknik: Digitaltryck/ Oset
Standardförpackning: 500 st

SNACKSPÅSE
Är man ute efter ett bra tilltugg med ett profilerat tryck har vi våra 
snackspåsar. Dessa kan fås med salta jordnötter, salta kringlor eller 
en snacksmix. Vid större kvantiteter kan vi även erbjuda chilinötter 
eller wasabinötter.

Minsta order:  5 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   10 g per st
Hållbarhet:  6 månader
Tryckyta:  120 x 95 mm
Tryckteknik: Flexotryck
Standardförpackning:  100 st

CHIPS
Vill du ha en perfekt produkt till minglet som både smakar gott och 
exponerar er logga på bästa sätt är våra chipsburkar ett perfekt val.
Vi digitaltrycker en banderoll och sätter runt burken. Chipsen är 
från Pringles så de smakar som chips ska smaka.
Välj mellan: Original, Paprika eller Sourcream & onion.

Minsta order:  48 st
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   40 g per st
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:  77 x 240 mm
Tryckteknik Digitaltryck
Standardförpackning: 12 st

Salta Jordnötter

Snacksmix
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ENERGY BARS
Energy bars inslagna i en profilerad förpackning.
Utmärkt att dela ut på idrottseventet för att stärka 
både varumärke och energi. Innehåller müsli, 
tranbär, granatäpple och äpple.

Minsta order:  1 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   25 g per st
Hållbarhet:  6 månader
Tryckyta:  140 x 35 mm
Tryckteknik: Flexo
Standardförpackning:  250 st

EAT NATURAL BARS
För den hälsomedvetne kunden som vill ha en märkesprodukt. 
Eat Natural tillverkar bars med endast de bästa av ingredienser.

Finns i följande smaker: Paranöt/russin, bl nötter, yoghurt, ljus choklad, 
mörk choklad, mörk choklad 70 %, blåbär & yoghurt, proteinbar.

Minsta order:  48 st
Leveranstid:  3 veckor
Vikt:   45-50 g per st beroende på smak
Hållbarhet:  1 år
Tryckyta:  130 x 50 mm
Tryckteknik: Digitaltryck
Standardförpackning: 12 st

DEXTROSOL
Den som vill ha ett lite hälsosammare alternativ till 
giveaway väljer dextrosol - druvsocker. 
Ger extra energi åt ert varumärke. 
Innehåller två bitar dextrosol.

Minsta order:  5 000 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   6 g per st
Hållbarhet:  18 månader
Trycktya:   60 x 35 mm
Tryckteknik: Flexo
Standardförpackning: 1 000 st

DEXTRORULLE
Vill man hålla energin uppe väljer man vår 
dextrorulle. Rullen innehåller 14 bitar dextrose.
Allt för att hålla energin på topp en längre tid.
Finns i smakerna mint samt frukt.

Minsta order:  2 500 st
Leveranstid:  4 veckor
Vikt:   22 g per st
Hållbarhet:  2 år
Tryckyta:   62 x 70 mm
Tryckteknik: O�set
Standardförpackning: 100 st
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KONSERVBURK

Plåtburk med konservöppning. Runt burken fäster vi 
en banderoll som trycks digitalt.
Rymmer ca 400 gram.

Minsta antal: 50 st
Mått: 105 mm i diameter x 105 mm i höjd

DISPLAYKARTONG 1 KG

En perfekt kartong att ställa i receptionen eller i 
fikarummet. Kartongen är gjord i kacherad well och 
trycks i CMYK.

Minsta antal: 100 st
Mått: 145 mm x 165 mm x 95 mm 

BURK MED DEKAL & BANDEROLL

Plåtburk som rymmer 1,5 kg. En perfekt produkt om 
man vill ha ett färre antal burkar. Runt burken fäster 
vi en digitaltryckt banderoll och på locket fäster vi en 
digitaltryckt dekal.

Minsta antal: 50 st
Mått: 185 mm i diameter x 135 mm i höjd

DISPLAYKARTONG 2 KG

För den som vill ha en lite större kartong att dela ut 
godis i så finns displaykartongen också för 2 kg. 
Även denna är gjord i kacherad well och trycks i CMYK.

Minsta antal: 100 st
Mått: 145 mm x 250 mm x 115 mm

FÖNSTERPÅSE

Vill man ha en lite mer gammaldags förpackning 
passar våra fönsterpåsar utmärkt. Påsen har ett 
fönster så att man ser innehållet. Denna försluter vi 
med en digitaltryckt etikett så att man kan sätta sin 
egen prägel på förpackningen. 
Finns i två olika storlekar: 300 g samt 600 g.

Minsta antal: 50 st
Mått på etiketten: 140 mm x 55 mm

GODISBOX

En box som funkar både som gåvoförpackning och 
skål. Vik upp locket och vrid ut sidorna så har du en 
skål perfekt för fikabordet. Asken digitaltrycks.
Rymmer 250 gram godis.

Minsta antal: 50 st

CHOKLADASK CHOKLADFYRKANTER

Vill man ta sina chokladfyrkanter till en ny nivå så kan vi 
ta fram chokladaskar i samma design som chokladen. 
Denna ask rymmer 200 st chokladfyrkanter. Vill du ha 
en annan storlek på asken hjälper vi givetvis till med det.

Minsta antal: 100 st
Mått: 255 mm x 240 mm x 50 mm

FÖRPACKNINGAR
Förutom att godiset man ger bort eller 
använder själv skall vara gott så skall det 
givetvis också förpackas på ett sätt som 
förhöjer upplevelsen.
På detta uppslag har vi en rad olika 
alternativ som skall kunna inspirera. Har du 
en egen idé på en förpackning så hjälper vi 
naturligtvis till med att ta fram den färdiga 
produkten. Precis som för vårt sortiment av 
profilgodis så har vi leverantörer runt om i 
världen som hjälper oss ta fram vilken 
förpackning som helst.
Det är endast fantasin som sätter stopp!

PÅSAR

Vår vanligaste förpackning är de påsar som vi packar i 
vår påsförpackningslinje. Packar påsar från 50 gram 
upp till 1 kg. Portionsförpackar och förlänger samtidigt 
livslängden på godiset.
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SKRÄDDARSYDD KARTONG

Vill du ha en kartong som efterliknar vad företaget 
sysslar med? Då kan vi ta fram kartonger i form av 
en lastbil, båt eller varför inte en byggbod? Låt oss 
veta vad du är ute efter så hjälper vi till att utforma 
en lämplig kartong.

Minsta antal: 100 st 

GODISKARTONG

En perfekt lite mindre kartong för den som vill 
portionsförpacka sitt godis. Kartongen trycks digitalt 
vilket ger snabba leveranser samt stora möjligheter 
att göra individuella tryck. 

Minsta antal: 50 st
Mått: 130 mm x 105 mm x 70 mm

CELLOFANPÅSE

Vill man ha en lite mindre förpackning kan vi packa 
godis i cellofanpåsar. Dessa kan förslutas med en 
rosett i valfri färg. Som tillval kan vi även trycka en 
etikett att sätta på påsen.

FÖNSTERSÄCK

Tygsäckar i bomull med en transparent del i PVC.
Tryck en etikett och fäst på säcken för en tydlig 
avsändare. Rymmer 1,5 kg.

Minsta antal: 25 st

SKRÄDDARSYDD PÅSE

Vi kan ta fram påsar i vilken form som helst. Forma 
påsen som en fotbolls- eller ishockeytröja. 
Eller varför inte ett hus till byggbolaget? 
Blir en utmärkt godispåse till barn. 
Påsen rymmer cirka 200 gram märkesgodis.

PLASTRÖR

Plaströr som kan fås i ett stort antal olika storlekar. 
Från 1 hg upp till 4 kg. Låt oss veta hur mycket godis 
du vill ha i så tar vi fram rätt storlek.

Minsta antal: 50 st

KORGAR

Våra korgar är en storsäljare till julen. Men gott godis 
kan man ge bort året runt. Korgen kan fyllas med 
inslagen choklad eller lösviktsgodis. Med en rosett i er 
kunds färg och ett kort så kan vi specialanpassa för 
alla tillfällen.

Standardstorlekar: 3 kg samt 5 kg

PAPPRÖR

Hårda papprör med lock i plast. Rören kan fås i valfri 
färg men kan även tryckas utfallande direkt på 
pappen. För mindre kvantiteter tar vi fram en etikett 
och fäster på röret. Från 0,5 kg.

Minsta antal: 100 st

TRÄLÅDA

En vacker handgjord trälåda som försluts med en 
läderrem. Finns i två storlekar: 1,5 kg samt 2,5 kg.
Dessa lådor kan brännmärkas med er logga.

Minsta antal: 50 st (Gäller brännmärkta lådor)
Mått:  230 mm x 185 mm x 150 mm samt
 390 mm x 205 mm x 110 mm FÖ
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KONSERVBURK

Plåtburk med konservöppning. Runt burken fäster vi 
en banderoll som trycks digitalt.
Rymmer ca 400 gram.

Minsta antal: 50 st
Mått: 105 mm i diameter x 105 mm i höjd

DISPLAYKARTONG 1 KG

En perfekt kartong att ställa i receptionen eller i 
fikarummet. Kartongen är gjord i kacherad well och 
trycks i CMYK.

Minsta antal: 100 st
Mått: 145 mm x 165 mm x 95 mm 

BURK MED DEKAL & BANDEROLL

Plåtburk som rymmer 1,5 kg. En perfekt produkt om 
man vill ha ett färre antal burkar. Runt burken fäster 
vi en digitaltryckt banderoll och på locket fäster vi en 
digitaltryckt dekal.

Minsta antal: 50 st
Mått: 185 mm i diameter x 135 mm i höjd

DISPLAYKARTONG 2 KG

För den som vill ha en lite större kartong att dela ut 
godis i så finns displaykartongen också för 2 kg. 
Även denna är gjord i kacherad well och trycks i CMYK.

Minsta antal: 100 st
Mått: 145 mm x 250 mm x 115 mm

FÖNSTERPÅSE

Vill man ha en lite mer gammaldags förpackning 
passar våra fönsterpåsar utmärkt. Påsen har ett 
fönster så att man ser innehållet. Denna försluter vi 
med en digitaltryckt etikett så att man kan sätta sin 
egen prägel på förpackningen. 
Finns i två olika storlekar: 300 g samt 600 g.

Minsta antal: 50 st
Mått på etiketten: 140 mm x 55 mm

GODISBOX

En box som funkar både som gåvoförpackning och 
skål. Vik upp locket och vrid ut sidorna så har du en 
skål perfekt för fikabordet. Asken digitaltrycks.
Rymmer 250 gram godis.

Minsta antal: 50 st

CHOKLADASK CHOKLADFYRKANTER

Vill man ta sina chokladfyrkanter till en ny nivå så kan vi 
ta fram chokladaskar i samma design som chokladen. 
Denna ask rymmer 200 st chokladfyrkanter. Vill du ha 
en annan storlek på asken hjälper vi givetvis till med det.

Minsta antal: 100 st
Mått: 255 mm x 240 mm x 50 mm

FÖRPACKNINGAR
Förutom att godiset man ger bort eller 
använder själv skall vara gott så skall det 
givetvis också förpackas på ett sätt som 
förhöjer upplevelsen.
På detta uppslag har vi en rad olika 
alternativ som skall kunna inspirera. Har du 
en egen idé på en förpackning så hjälper vi 
naturligtvis till med att ta fram den färdiga 
produkten. Precis som för vårt sortiment av 
profilgodis så har vi leverantörer runt om i 
världen som hjälper oss ta fram vilken 
förpackning som helst.
Det är endast fantasin som sätter stopp!

PÅSAR

Vår vanligaste förpackning är de påsar som vi packar i 
vår påsförpackningslinje. Packar påsar från 50 gram 
upp till 1 kg. Portionsförpackar och förlänger samtidigt 
livslängden på godiset.
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SKRÄDDARSYDD KARTONG

Vill du ha en kartong som efterliknar vad företaget 
sysslar med? Då kan vi ta fram kartonger i form av 
en lastbil, båt eller varför inte en byggbod? Låt oss 
veta vad du är ute efter så hjälper vi till att utforma 
en lämplig kartong.

Minsta antal: 100 st 

GODISKARTONG

En perfekt lite mindre kartong för den som vill 
portionsförpacka sitt godis. Kartongen trycks digitalt 
vilket ger snabba leveranser samt stora möjligheter 
att göra individuella tryck. 

Minsta antal: 50 st
Mått: 130 mm x 105 mm x 70 mm

CELLOFANPÅSE

Vill man ha en lite mindre förpackning kan vi packa 
godis i cellofanpåsar. Dessa kan förslutas med en 
rosett i valfri färg. Som tillval kan vi även trycka en 
etikett att sätta på påsen.

FÖNSTERSÄCK

Tygsäckar i bomull med en transparent del i PVC.
Tryck en etikett och fäst på säcken för en tydlig 
avsändare. Rymmer 1,5 kg.

Minsta antal: 25 st

SKRÄDDARSYDD PÅSE

Vi kan ta fram påsar i vilken form som helst. Forma 
påsen som en fotbolls- eller ishockeytröja. 
Eller varför inte ett hus till byggbolaget? 
Blir en utmärkt godispåse till barn. 
Påsen rymmer cirka 200 gram märkesgodis.

PLASTRÖR

Plaströr som kan fås i ett stort antal olika storlekar. 
Från 1 hg upp till 4 kg. Låt oss veta hur mycket godis 
du vill ha i så tar vi fram rätt storlek.

Minsta antal: 50 st

KORGAR

Våra korgar är en storsäljare till julen. Men gott godis 
kan man ge bort året runt. Korgen kan fyllas med 
inslagen choklad eller lösviktsgodis. Med en rosett i er 
kunds färg och ett kort så kan vi specialanpassa för 
alla tillfällen.

Standardstorlekar: 3 kg samt 5 kg

PAPPRÖR

Hårda papprör med lock i plast. Rören kan fås i valfri 
färg men kan även tryckas utfallande direkt på 
pappen. För mindre kvantiteter tar vi fram en etikett 
och fäster på röret. Från 0,5 kg.

Minsta antal: 100 st

TRÄLÅDA

En vacker handgjord trälåda som försluts med en 
läderrem. Finns i två storlekar: 1,5 kg samt 2,5 kg.
Dessa lådor kan brännmärkas med er logga.

Minsta antal: 50 st (Gäller brännmärkta lådor)
Mått:  230 mm x 185 mm x 150 mm samt
 390 mm x 205 mm x 110 mm FÖ
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