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Quatre – raskere.
Fra 5 produksjonsdager.

STANDARD

WATER
BASED
INK

FAST

COMPOSTABLE

EXPRESS

SERVICES

Tvistet drops – sikrere.
Forenklet prissetting.

- Smartere
- Raskere
- Sikrere
!
T
E
H
NY

WATER
BASED
INK

Yeppos – enklere.
Velg mellom 2 produksjonstider.

Pastilleske – smartere.
Ingen kompliserte prisgraderinger.

Prøv Bregmos nye system:

SUGAR

FREE

Nye Promo Bag - med
sukkerfritt og mokkabønner.

ENVIRONMENT

• Bærekraftig miljøarbeid
• Grønn strøm
• Økologisk sertifisering

PRODUCER

Den svenske produsenten
med korte ledetider

Smartere, raskere, sikrere
Det skal ikke være komplisert å bestille produktmedia.
Derfor har vi utarbeidet en ny og tydeligere struktur
som gjør det smartere, raskere og sikrere å handle hos
oss. Og selvfølgelig alltid til konkurransedyktige priser.
Vi vet at det for de fleste av våre kunder er viktig

med gode leveringstider. Derfor introduserer vi nå
Express, Fast og Standard – tre ulike produksjonstider
med tre ulike prissettinger. Visse produkter har alle
tre alternativer, mens andre har en eller to mulige
produksjonstider.

Express – reklamegodteri
på 5 dager

Enkel totalpris

Når vi har mottatt godkjent korrektur fra deg, så produserer vi din bestilling på 5 arbeidsdager. Det røde
Express-ikonet viser hvilke produkter dette gjelder for!

STANDARD

1.80/stk.

FAST

2.10/stk.

Har sluttsummen på dine reklamegodteriordrer tidligere overrumplet deg? Nå har vi fjernet alle unødvendige prisgraderinger, tilleggskostnader og annet som
gjør det vanskelig å forstå hva produktet faktisk koster.
Med vårt nye system er det lett å forstå hva sluttsummen blir. Det som heretter styrer totalprisen er:
start-/repeatkostnad, antall og produksjonstid.

EXPRESS

2.50/stk.

20 dagers produksjonstid.

10 dagers produksjonstid.

5 dagers produksjonstid.

4 800 - 24 000 stk. Større kvanta tilbys.

2 400 - 9 600 stk.

1 200 - 4 800 stk.

Startkostnad: 1 000,- Repeat: 500,-

Startkostnad: 1 500,- Repeat: 750,-

Startkostnad: 2 000,- Repeat: 2 000,-

D
R
DA

Ingen kompliserte
prisgraderinger.

N
A
T
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Ja, du leste rett. Ingen flere prisgraderinger. Fra og med
nå er det produksjonstiden som styrer grunnprisen på
våre produkter.

SERVICES

Plus Services

T
S
A
F

• Korrektur- og designforslag • Prøvetrykk
• Pakkes i cellofanpose • Pakkes i
annen pose • Pakkes i annen kartong •
Pakkespesial

Våre nye Plusstjenester

Ønsker du å få produktene pakket på en spesiell måte,
eller vil du ha et designforslag? Med våre nye Plusstjenester er det enklere en noensinne. Les mer om våre
ulike Plusstjenester bakerst i katalogen.

ENVIRONMENT

Miljø

■ Bærekraftig miljøarbeid
■ Grønn strøm
■ Økologisk sertifisering

Slik fungerer det
1

Velg produkt

Velg produktet som best passer ditt varemerke eller budskap.

2

Nye ikoner
Vi har laget nye ikoner slik at du raskt og enkelt får en oversikt
over produktene. Vær nøye med å kontrollere innholdsfortegnelsen på produktet. Det er alltid der du finner den mest
oppdaterte informasjonen om innholdet i næringsmiddelet.

Eco

Velg smak

Velg blant flere ulike smaker.

3

Velg antall

Bestem hvor mye reklamegodteri vi skal produsere.
Trenger du et større volum? Kontakt oss!

4

SE-EKO-04
EU/non-EU Agriculture

WATER
BASED
INK

Velg produksjonstid

Express - 5 dager. Fast – 10 dager. Standard – 20 dager.

5

COMPOSTABLE

Nedenfor har vi listet opp noen eksempler på Plusstjenester
du kan legge til.
• Pakketjenester
• Grafisk hjelp
• Prøvetrykk

Bestilling

EX
Produksion

SUGAR

FREE

EXPRESS

Levering

En faktura

PRODUKTPRIS

FAST

ADMINISTRASJON

SUKKERAVGIFT
STARTAVGIFT

STANDARD

IMPORTTILLATELSE HOS TOLLVESENET
NÆRINGSMIDDELGODKJENNING HOS MATTILSYNET

Sugar Free

Dette symbolet viser at produktet ikke inneholder
sukker.

Express

Dette ikonet viser at produktet kan bestilles med
ekspressproduksjon
(5 arbeidsdager i produksjonstid).

Dette ikonet viser at produktet kan bestilles med
fast produksjon (10 arbeidsdager i produksjonstid).

FORTOLLING
UTENLANDSBETALING

= BREGMOS TOTALPRIS
Bregmos Norge AS er en importør og har dermed fullt produsentansvar i Norge.

Svensk produsent

kvalitetssikrede prosesser
■ Fullt produsentansvar

Dette ikonet viser at produktet kan bestilles med
standard produksjon
(20 arbeidsdager i produksjonstid).

Plusstjenester

FRAKT (I HENHOLD TIL TABELL)

Alt på en faktura og full kontroll over hva det
koster umiddelbart ved bestilling.

■ Korte ledetider
■ Miljøvennlige og

Dette symbolet viser at produktet ikke inneholder
animalske råvarer.

Standard

BESTILLING AV FRAKT

PRODUCER

Dette ikonet viser at materialet er sertifisert
som komposterbart både privat i en mindre
komposthaug, og industrielt i en større skala.

Fast

& original

Her er prisen din klar.

Vannbaserte farger avgir ikke farlig kjemikaliespill i
produksjonen og er næringsmiddelgodkjente.

Vegan Friendly

S
S
E
PR

Våre priser inkluderer alt
– fra produktets enhetspris
til sukkeravgift.
Ordregodkjenning

Water Based Ink

Compostable

Legg til noen
av våre Plusstjenester.

ALL INCLUSIVE

Noen av våre produkter er økologisk sertifiserte i
henhold til EUs regelverk. Det grønne ikonet med
det hvite bladet er EUs merking, og viser hvilke av
våre produkter som er økologiske i tillegg til den
grønne etiketten med teksten Bio, Organic og Eco.

SERVICES

Ikonet viser at våre Plusstjenester er tilgjengelige
for aktuelt produkt.

ALL INCLUSIVE

ALLE PRISER INKLUDERER TOLL- OG SUKKERAVGIFT.

Quatre Neapolitans

■ Egenprodusert sjokolade
■ Oppskrift med inspirasjon fra Skandinavia
■ Svenskprodusert – korte ledetider

Styrk varemerket ditt
– trykk det på vår egenproduserte sjokolade.

17498 Melkesjokolade
17499 Mørk sjokolade

Vil du at dine kunder, partnere og medarbeidere skal assosiere deg
med kunnskap, erfaring og god smak? Det vil vi også. Med dette i tankene har vi utarbeidet oppskriften til vår egenproduserte sjokolade.

Inneholder melkesjokolade, (34%)
eller mørk sjokolade, (57,5%).
Holdbarhet: ca. 12 måneder

Vår nesten tiårige erfaring med sjokoladeproduksjon, og tjueårige
erfaring med produktmedier, smelter sammen i en perfekt kombinasjon. Trykk budskapet ditt på våre Quatre Neapolitans. Leveres i
cellofanpose med 100 stk. for å forenkle din håndtering.

Trykkmetode: Digitaltrykk, CMYK.

De runde og velbalanserte tonene er inspirert av skandinavisk sjokolade, en smak som er populær hos de fleste. Den mørke sjokoladen er
perfekt sammen med en kopp kaffe.

Fast plassering av logo, maks størrelse ca 30×30 mm på både fram- og
bakside.

STANDARD

2,20/stk.

FAST

2,70/stk.

Bestilles i jevne antall på 1200
stykker. Pakkes i cellofanposer à 100
stykker. Transportpakkes i bølgepapp
à 24 poser.
Nettovekt ca 5 gram per bit.

EXPRESS

3,40/stk.

20 dagers produksjonstid.

10 dagers produksjonstid.

5 dagers produksjonstid.

4 800 - 12 000 stk. Større kvanta tilbys.

2 400 - 9 600 stk.

1 200 - 4 800 stk.

Startkostnad: 1 000,- Repeat: 500,-

Startkostnad: 1 500,- Repeat: 750,-

Startkostnad: 2 000,- Repeat: 2 000,-

Økologisk Quatre
Neapolitans
Forsterk effekten i budskapet ditt med økologisk sjokolade.

SERVICES

• Korrektur- og designforslag • Prøvetrykk
• Pakkes i cellofanpose • Pakkes i annen
kartong • Pakkespesial.

17494 Økologisk
mørk sjokolade
17493 Økologisk
melkesjokolade

Styrk varemerket ditt ved å verne om naturen vår, og møt samtidig
den stadig større etterspørselen etter klimasmarte produkter. Trykk
budskapet ditt på våre økologiske Quatre Neapolitans, og la kunder
og besøkere assosiere det med god smak og bærekraftige verdier.
Papiromslaget trykkes i fire farger.

STANDARD

3,20/stk.
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Inneholder økologisk melkesjokolade (39%) eller økologisk mørk sjokolade (57,5%).
Holdbarhet: ca. 12 måneder

20 dagers produksjonstid.

Trykkmetode: Digitaltrykk, CMYK.

2 400 - 12 000 stk. Større kvanta tilbys.

Bestilles i jevne antall på 1200 stykker. Pakkes i cellofanposer à 100 stykker. Transportpakkes i bølgepapp à 24 poser.

Startkostnad: 1 000,- Repeat: 500,-

Plus Services

Nettovekt 5 gram per bit.
Fast plassering av logo, maks størrelse ca 30×30 mm på både fram- og bakside.

SERVICES

Plus Services

• Korrektur- og designforslag • Prøvetrykk
• Pakkes i cellofanpose • Pakkes i annen
kartong • Pakkespesial.

ALL INCLUSIVE

ALLE PRISER INKLUDERER TOLL- OG SUKKERAVGIFT.

The Cube 7 med
Quatre Neapolitans

■ Svenskprodusert – korte ledetider
■ Egenprodusert sjokolade
■ Gir budskapet ditt lang holdbarhet og

Vår Cube 7 sørger for at budskapet ditt varer lenge
– og gjentas mange ganger.

gjentagelse

Hva du kommuniserer utad, er like viktig som hvordan du gjør det.
Kuben med ditt budskap på er en perfekt gave å ha med seg på
kundemøter. Med totalt fem trykkflater kommer budskapet ditt tydelig
frem. Ditt trykk legges også på innholdet, 24 biter av vår egenproduserte Quatre Neapolitan.
Sjokoladen fås i to smaker, Milk og Dark. Du velger selv hvilken sort
esken skal fylles med. Alt for at budskapet ditt skal knyttes til en
positiv opplevelse.

Inneholder melkesjokolade, (34%) eller mørk sjokolade, (57,5%).
Holdbarhet: ca. 12 måneder
Trykkmetode: Digitaltrykk, CMYK.
Bestilles i jevne antall på 24 stykker. Transportpakkes i bølgepapp à 48 kuber.
Pakkes 24 biter i en kube. Nettovekt ca 120 gram per kube.
På kuben: alle flater unntatt bunnen er stilt til kundens disposisjon.
Kubens mål i mm (LxDxH) er 70x70x65.

STANDARD

89,-/stk.

FAST

99,-/stk.

20 dagers produksjonstid.

10 dagers produksjonstid.

96 - 384 stk. Større kvanta tilbys.

96 - 192 stk.

Startkostnad: 1 000,- Repeat: 500,-

Startkostnad: 1 500,- Repeat: 750,-

17498 Melkesjokolade
17499 Mørk sjokolade

SERVICES

Plus Services

• Korrektur- og designforslag • Prøvetrykk
• Pakkespesial.

ALL INCLUSIVE

ALLE PRISER INKLUDERER TOLL- OG SUKKERAVGIFT.

Pastilleske
Sørg for at budskapet ditt blir med mottakeren hjem.
Pastillesken var vårt første produkt. Gjennom våre tjue år i produktmediebransjen har den alltid vært en effektiv budskapsbærer for
bedrifter som ønsker å spre og forsterke sine varemerker.
Ditt budskap trykkes på alle sider med firfargetrykk, som gir optimale forutsetninger for bildebruk. Vår pastilleske er helt svenskprodusert, noe som garanterer en førsteklasses og miljøvennlig
produksjonsprosess og resultat.
Godteriet inni esken har vi, som vanlig, valgt ut med stor omhu. Alt
for at mottakeren av ditt budskap skal putte det i lommen – og ta
det med seg hjem.

■ 100 % svenskprodusert produkt
■ Velsmakende innhold
■ Storfavoritt
Holdbarhet: ca. 12 måneder
Trykkmetode: Digitaltrykk, CMYK.
Bestilles i jevne antall på 250 esker,
minste bestilling 500 esker. Transportpakkes i bølgepapp à 250 esker.
Nettovekt ca 20 gram per eske.
Alle flater unntatt bunnen og en
liten del av den ene siden er stilt til
kundens disposisjon.

04001 Fruit
chewies

STANDARD

04002 Liquorice
chewies

5,80/stk.

04003 Mint
chewies

FAST

04004 Hard
Mint

6,80/stk.

EXPRESS

04013 Toffee
chewies

7,50/stk.

20 dagers produksjonstid.

10 dagers produksjonstid.

5 dagers produksjonstid.

2 000 - 12 000 stk. Større kvanta tilbys.

500 - 10 000 stk.

Startkostnad: 1 000,- Repeat: 500,-

Startkostnad: 1 500,- Repeat: 750,-

500 - 4 000 stk.
(500 - 1 000 stk. for ekspressfrakt)

Økologisk pastilleske
Forsterk effekten i budskapet ditt med økologiske
pastiller.

Eskens mål i mm (LxDxH) er
49x12x53.

SERVICES

Plus Services

• Korrektur- og designforslag • Prøvetrykk
• Pakkes i annen kartong • Pakkespesial.

Startkostnad: 2 000,- Repeat: 2 000,-

■ Unike og fantastisk gode smaker
■ Naturlige råvarer
■ Ekte lakrisrot

Styrk varemerket ditt ved å verne om naturen vår, og møt samtidig
den stadig større etterspørselen etter klimasmarte produkter. Vi er de
eneste i Skandinavia som selger pastillene.
De unike og gode smakene vil kunden assosiere med ingen ting annet
enn ditt budskap, og dermed forsterke den positive opplevelsen.
Endelig finnes vår storselger pastillesken i økologiske varianter.
Lenge leve jorden, sier vi!
Holdbarhet: ca. 12 måneder
Trykkmetode: Digitaltrykk, CMYK.
Bestilles i jevne antall på 240 esker. Transportpakkes i bølgepapp à 240 esker.
Nettovekt ca 20 gram per eske.

04070 Pastilles Eco
Mint

04071 Pastilles Eco
Liquorice

Alle flater unntatt bunnen og en liten del av den ene siden er stilt til kundens
disposisjon. Eskens mål i mm (LxDxH) er 49x12x53.

STANDARD

8,90/stk.

FAST

9,90/stk.

20 dagers produksjonstid.

10 dagers produksjonstid.

1 920 - 12 000 stk. Større kvanta tilbys.

480 - 9 600 stk.

Startkostnad: 1 000,- Repeat: 500,-

Startkostnad: 1 500,- Repeat: 750,-

SE-EKO-04
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SERVICES

Plus Services

• Korrektur- og designforslag • Prøvetrykk
• Pakkes i annen kartong • Pakkespesial.

ALL INCLUSIVE

Yeppos
Flowpack

ALLE PRISER INKLUDERER TOLL- OG SUKKERAVGIFT.

■ Vår egen oppskrift på Winegum
■ Sentrert trykk på hver eneste bit
■ Velsmakende innhold

WATER
BASED
INK

Effektiviser din varemerkekommunikasjon
– trykk ditt budskap på våre Yeppos.
Våre Yeppos med Chewies eller Winegum er en enkel og praktisk
måte å formidle varemerket ditt på – del ut dine budskapsbærere
på messer, kundebesøk og events. I tillegg styrker de budskapet ditt
takket være den gode smaken på innholdet.
Omslaget fås i flere ulike farger, og kan trykkes med opp til fire valgfrie
PMS- eller CMYK-farger. Trykket ditt vil sentreres på hver eneste bit for
best mulig resultat.

NEW
FORMULA

NEW
FORMULA

12003 Fruitchewies

12001 Fruitmix winegum

STANDARD

NEW
FORMULA

Softer &r
Chewie

Softer &r
Chewie

215,-/kg

Softer &r
Chewie

12004 Mintchewies

12002 Seasalted winegum

FAST

220,-/kg

20 dagers produksjonstid.

10 dagers produksjonstid.

20 - 200 kg. Større kvanta tilbys.

20 - 50 kg.

Startkostnad: 1000,- for 1-fargetrykk.
500,- per ekstra farge. Repeat: 500,-

Startkostnad: 1500,- for 1-fargetrykk.
500,- per ekstra farge. Repeat: 750,-

12008 Liquoricechewies

12007 Sweet liquorice
winegum

12009 Fruit &
Sweet liquorice winegum

Holdbarhet: ca. 12 måneder
Flexo, opp til fire PMS-farger.
Bestilles i jevne antall på 5 kg.
Transportpakkes i bølgepapp à 5 kg.
Chewies ca. antall per kilo: 340 stk.
Winegum ca. antall per kilo: 240 stk.
Fast plassering av logo, maks
logostørrelse ca. 17×35 mm

EN SMAK PER ORDRE GJELDER NÅ FOR ALLE PRODUKTENE

SERVICES

Plus Services

• Korrektur- og designforslag • Prøvetrykk
• Pakkes i annen pose • Pakkespesial.

ALL INCLUSIVE

ALLE PRISER INKLUDERER TOLL- OG SUKKERAVGIFT.

Tvistet drops

■ Miljøvennlig omslag
■ Velsmakende innhold
■ Dropsformen er optimert for

Gi budskapet ditt en positiv ettersmak.
Spre varemerket ditt på en effektiv måte – trykk det på dropsene våre
og del budskapet ditt ut til kunder og partnere, besøkere og interessenter. Omslagene trykkes som forvalg på hvitt cellofanpapir, men
kan også trykkes på sølvfarget cellofan for økt visuell effekt.

COMPOSTABLE

trykk

WATER
BASED
INK

Dropsene er laget med vår egen oppskrift. Den unike og gode
smaken vil kunden assosiere med ingen ting annet enn nettopp ditt
varemerke, og dermed forsterke den positive opplevelsen. Dropsenes
flate form er spesielt utarbeidet for å generere maksimal trykkflate.

STANDARD

220,-/kg

FAST

225,-/kg

20 dagers produksjonstid.

10 dagers produksjonstid.

20 - 200 kg. Større kvanta tilbys.

20 - 100 kg.

Startkostnad: 1000,- for 1-fargetrykk.
500,- per ekstra farge. Repeat: 500,-

Startkostnad: 1500,- for 1-fargetrykk.
500,- per ekstra farge. Repeat: 750,-

02001 Fruit Mix
Bringebær, pære,
appelsin og sitron.

02006 Chocolate
Filled Mint

Holdbarhet: ca. 18 måneder

Bestilles i jevne antall på 10 kg.
Pakkes i poser à 2,5 kg, ca 500
biter per pose. Transportpakkes i
bølgepapp à 10 kg.

Raske budskap med lang ettersmak.

02024 Powderpacked
Strawberry Liquorice

Plus Services

• Korrektur- og designforslag • Prøvetrykk
• Pakkes i annen pose • Pakkes i annen
kartong • Pakkespesial.

Hvit eller sølv cellofan.

02015 Powderpacked 02016 Bregmos Liquorice Mix:
Lakrissmak med jordbær,
Liquorice
tuttifrutti, mint, sitron og pære.

Tvistet drops Express

SERVICES

Flexo, opp til fire PMS-farger.

02017 Powderpacked
Raspberry Liquorice

02060 Mixed Flavors:
Vår spennende blanding
med forskjellige smaker.
Innholdet varierer.

■ Kan bestilles i lave antall
■ Rask leveringstid
■ Dropsformen er optimert for trykk

Spre varemerket ditt på en effektiv måte – trykk det på dropsene våre
og del budskapet ditt ut til kunder og partnere, besøkere og interessenter. Dropsene er laget med vår egen oppskrift. Den unike og gode
smaken vil kunden assosiere med ingen ting annet enn nettopp ditt
varemerke, og dermed forsterke den positive opplevelsen.

COMPOSTABLE

Tvistet drops Express skrives
bare ut med positivt trykk.

LOGO

LOGO

Positivt trykk

Negativt trykk

Dropsenes flate form er spesielt utarbeidet for å generere maksimal
trykkflate. Omslaget trykkes på hvitt cellofanpapir. Velg mellom fire
ulike farger – grønt, blått, rødt eller sort. Trykkemetoden gjør at vi kan
levere raskt.
De samme smakene som vanlig Tvistet drops.
Holdbarhet: ca. 18 måneder
Trykkmetode: Thermo-transfer.
Pakke: pose à 2,5 kg, ca. 500 stykker per pose. Transportemballasje: Kartong à 10
kg. Bestilles i jevne antall på 5 kg.
Papir: hvit cellofan.
Kun positivt enfargetrykk, velg mellom svart, blå (PMS 300), rød (PMS 186)
eller grønn (PMS 347).

EXPRESS

230,-/kg

5 dagers produksjonstid.
5 - 30 kg.
Startkostnad: 2 000,- Repeat: 2 000,-

EN SMAK PER ORDRE GJELDER NÅ FOR ALLE PRODUKTENE

SERVICES

Plus Services

• Korrektur- og designforslag • Prøvetrykk

ALL INCLUSIVE

ALLE PRISER INKLUDERER TOLL- OG SUKKERAVGIFT.

■ Miljøvennlig omslag
■ Egenprodusert sjokolade
■ Oppskrift med inspirasjon fra

COMPOSTABLE

skandinavisk sjokolade

WATER
BASED
INK

Tvistet sjokolade
Styrk budskapet ditt
– trykk det på vår svenskproduserte sjokolade.
Forsterk varemerket ditt ved å by både kunder, partnere og medarbeidere på vår egenproduserte sjokolade – med ditt trykk på. Oppskriften
på sjokoladen har vi selv utarbeidet, med inspirasjon fra de skandinaviske sjokoladetonene. Disse fyldige og runde smakene er populære
hos de aller fleste.
Sjokoladebitene tvistes i hvitt eller sølvfarget cellofanpapir, og trykkes
med vannbaserte farger. Alt dette for å forsterke den positive opplevelsen av budskapet ditt, og bære det hele veien fra møte med kunden
– til gjennomført kjøp.

17499 Mørk sjokolade

17498 Melkesjokolade

STANDARD

289,-/kg

FAST

299,-/kg

20 dagers produksjonstid.

10 dagers produksjonstid.

24 - 200 kg. Større kvanta tilbys.

24 - 50 kg.

Startkostnad: 1000,- for 1-fargetrykk.
500,- per ekstra farge. Repeat: 500,-

Startkostnad: 1500,- for 1-fargetrykk.
500,- per ekstra farge. Repeat: 750,-

Inneholder melkesjokolade, (34%)
eller mørk sjokolade (57,5%).
Holdbarhet: ca. 12 måneder
Flexo, opp til fire PMS-farger.
Hvit eller sølv cellofan.
Bestilles i jevne antall på 12 kg.
Pakkes i cellofanposer på 1 kg, ca
150 stk. bitar. Transportpakkes i
bølgepapp à 12 kg.

SERVICES

Plus Services

• Korrektur- og designforslag • Prøvetrykk
• Pakkes i cellofanpose • Pakkes i annen
kartong • Pakkespesial.

ALLE PRISER INKLUDERER TOLL- OG SUKKERAVGIFT.

ALL INCLUSIVE

■ Stor trykkflate
■ Kan bestilles i lave antall
■ Populært produktmedium

NEW
FORMULA

Longer
Lasting

SUGAR

FREE

Tyggegummi 12-pakning
Sørg for at budskapet ditt blir med kunden hjem.
Den store trykkflaten er perfekt for deg som har litt mer å fortelle.
Ettersom en pakke tyggegummi er noe de fleste har i lommen eller i
vesken, er den et effektivt produktmedium. Del dem ut på messer og
events, vi garanterer at varemerket ditt blir med mottakeren hjem.
Trykk budskapet ditt på våre Tyggegummi 12-pakninger og bli værende
i kundens hverdag.

Holdbarhet: ca. 12 måneder
Trykkmetode/farger: Digitaltrykk,
CMYK.
Nettovekt ca 17 gram per eske.
Trykkstørrelse: 62×106 mm.

04911 Tyggegummi Spearmint

STANDARD

14,30/stk.

Bestilles i jevne antall på 250
stykker. Transportpakkes i bølgepapp
à 250 stykker.

FAST

15,30/stk.

19,30/stk.

EXPRESS

20 dagers produksjonstid.

10 dagers produksjonstid.

5 dagers produksjonstid.

500 - 5 000 stk. Større kvanta tilbys.

250 - 2 500 stk.

250 - 1 000 stk.

Startkostnad: 1 000,- Repeat: 500,-

Startkostnad: 1 500,- Repeat: 750,-

Startkostnad: 2 000,- Repeat: 2 000,-

SERVICES

Plus Services

• Korrektur- og designforslag • Prøvetrykk
• Pakkes i annen kartong • Pakkespesial.

HIT

■ Kan bestilles i lave antall
■ Firfargetrykk
■ Velsmakende innhold

Spre budskapet ditt med HIT-esken som produktmedium.
Vi trykker budskapet ditt på eskens etikett, og fyller den med velsmakende pastiller. Den karakteristiske raslingen og det gode innholdet
forsterker varemerket ditt, og gjør et varig inntrykk på mottakeren.
Sørg for at budskapet ditt høres både vidt og bredt – del ut dine HITs
på messer og kundeeventer.

16799 Fruit Mix

16798 Mint

Holdbarhet: ca. 12 måneder
Trykkmetode: Digitaltrykk, CMYK.
Nettovekt ca 16 gram per stykke.
Forpakningen er 41×58 mm og er transparent.
Hele etiketten på forsiden står til kundens diposisjon, 30×50 mm.
Bestilles i jevne antall på 180 stykker. Transportpakkes i bølgepapp à 360 stykker.

STANDARD

10,50/stk.

FAST

12,50/stk.

EXPRESS

14,50/stk.

20 dagers produksjonstid.

10 dagers produksjonstid.

5 dagers produksjonstid.

720 - 2 880 stk. Større kvanta tilbys.

180 - 2 880 stk.

180 - 720 stk.

Startkostnad: 1 000,- Repeat: 500,-

Startkostnad: 1 500,- Repeat: 750,-

Startkostnad: 2 000,- Repeat: 2 000,-

SERVICES

Plus Services

• Korrektur- og designforslag • Prøvetrykk
• Pakkespesial.

ALL INCLUSIVE

ALLE PRISER INKLUDERER TOLL- OG SUKKERAVGIFT.

Kjærlighet på pinne

■ Svenskprodusert
■ Kjærlighetens flate form er optimert
for maksimal trykkflate

Skap en bevissthet rundt varemerket ditt
på en leken måte.

WATER
BASED
INK

■ Velsmakende innhold

Formidle budskapet ditt på våre kjærligheter ved neste kundeevent.
Vi trykker det på ene siden av kjærlighetens omslag, og lar den andre
siden, som viser kjærlighetens farge, være transparent. La kunder,
partnere, medarbeidere og interessenter tenke på budskapet ditt med
et smil – forsterk det med våre barnslig gode kjærligheter på pinne.
05001 Raspberry 05002 Lemon

05005 Cream

STANDARD

05003 Orange

05006 Blueberry 05007 Pear

2,95/stk.

05004 Liquorice

05008 Tutti Frutti

Holdbarhet: ca. 12 måneder
Flexo, opp til fire PMS-farger.

SERVICES

20 dagers produksjonstid.

Papir: hvitt papir til trykk, transparent på baksiden.

3 500 - 24 500 stk. Større kvanta tilbys.

Papirstørrelse ca. 52×72 mm.

Startkostnad: 1000,- for 1-fargetrykk.
500,- per ekstra farge. Repeat: 500,-

Nettovekt ca 11 gram per styckke.

■ Langlivet produktmedium
■ Boksen kan gjenbrukes
■ Unike smaker

Sørg for at budskapet ditt varer lenge
– bruk hermetikkboksen vår som produktmedium.
En hermetikkboks kan knyttes til mange saker. Noe den alltid lover
er lang holdbarhet. Formidle budskapet ditt ved å trykke det på vår
hermetikkboks, et langlivet produktmedium som passer perfekt til å
stilles frem i resepsjonen eller gi bort i gave. Innholdet, vår vingummi,
er laget med vår egen oppskrift.
De unike og gode smakene forsterker den positive opplevelsen av
varemerket ditt. I tillegg fungerer det helt utmerket å fylle produktmediet med noe annet, når godteriet er spist opp.

STANDARD

12002 Seasalted winegum

145,-/stk.

• Korrektur- og designforslag • Prøvetrykk
• Pakkespesial.

Bestilles i jevne antall på 3500 stykker. Transportpakkes i bølgepapp à 500
stykker.

Hermetikkboks
med Winegum

12001 Fruitmix winegum

Plus Services

FAST

Holdbarhet: ca. 12 måneder
Trykkmetode: Digitaltrykk,
CMYK.
Eget trykk på etikett er inkludert.
Boksen rommer 500 gram
winegum.
Bestilles i jevne antall på 30
stykker. Transportpakkes i
bølgepapp à 30 stykker.
Størrelse på boksen: høyde 14
cm, diameter 9 cm. Størrelse på
etikett: 74×90 mm.

12007 Sweet liquorice
winegum

149,-/stk.

12009 Fruit &
Sweet liquorice winegum

EXPRESS

159,-/stk.

20 dagers produksjonstid.

10 dagers produksjonstid.

5 dagers produksjonstid.

120 - 480 stk. Større kvanta tilbys.

60 - 240 stk.

60 - 120 stk. Kun 60 stk vid expressfrakt.

Startkostnad: 1 000,- Repeat: 500,-

Startkostnad: 1 500,- Repeat: 750,-

Startkostnad: 2 000,- Repeat: 2 000,-

SERVICES

Plus Services

• Korrektur- og designforslag • Prøvetrykk
• Pakkespesial.

ALL INCLUSIVE

ALLE PRISER INKLUDERER TOLL- OG SUKKERAVGIFT.

Promo Bag

■ Mindre, enklere, bedre
■ Firfargetrykk for optimal bildebruk
■ Flere valgmuligheter

Formidle varemerket ditt på en slagkraftig måte.
Trykk budskapet ditt på vår Promo Bag, og velg godteriet som passer
ditt varemerke best. Del posen ut på messer og events, og du kan være
sikker på at mottakeren tar med seg budskapet ditt hele veien hjem.
Posen er hvit og kan trykkes med firfargetrykk for best bilderesultat.
Innholdet har vi selvsagt valgt ut med stor omhu – alt for å forsterke
den positive opplevelsen i møtet med varemerket ditt. Posens størrelse
har vi målt nøye slik at budskapet ditt synes tydelig, samtidig som det
også kan puttes i lommen.
NEW
FORMULA

NEW
FORMULA

Softer &r
Chewie

SUGAR

FREE

Softer &r
Chewie

12003 Fruitchewies

12004 Mintchewies

12008 Liquoricechewies

12001 Fruitmix winegum

12002 Seasalted winegum

12007 Sweet liquorice winegum

STANDARD

8,65/stk.

75016 Sukkerfri lakrispastill

9,65/stk.

FAST

20 dagers produksjonstid.

10 dagers produksjonstid.

2 000 - 10 000 stk.
Større kvanta tilbys.

1 000 - 4 000 stk.

Startkostnad: 1 000,- for 1-fargetrykk.
2 500,- för 4-fargetrykk. Repeat: 500,-

!
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NEW
FORMULA

Softer &r
Chewie

WATER
BASED
INK

Startkostnad: 1 500,- for 1-fargetrykk.
3 000,- för 4-fargetrykk. Repeat: 750,-

75017 Moccabønner
Holdbarhet: ca. 12 måneder.
Flexo, 1-farge PMS eller CMYK.
Inneholder ca 30 gram Winegum
eller Chewies eller ca 20 gram Sukkerfri lakrispastill eller Moccabønner.

SERVICES

Plus Services

• Korrektur- og designforslag • Prøvetrykk
• Pakkespesial.

Størrelse på posen: 80 mm bred og
108 mm høy. Papir: hvit folie.
Bestilles i jevne antall på 100 poser.
Transportpakkes i bølgepapp à 100
poser.

Fold Bag

Tryckyta är 162x82 mm.

Perfekt produktmedium for store
lanseringer.

■ Stor trykkflate
■ Egenprodusert sjokolade
■ Laveste antall: 100 stk.

Skal du lansere noe riktig stort? Da er Fold Bag produktmediet du trenger. Med sin store trykkflate har
du mulighet til å formidle mye informasjon på en og
samme gang. Trykk budskapet ditt på Fold Bag, og formidle alt kunden din trenger å vite i en håndvending.
Budskapet ditt trykkes på rytteren, som festes over
den transparente posen. Både baksiden og framsiden
av rytteren står til din rådighet. Både baksiden og
framsiden av rytteren står til din rådighet. Innholdsfortegnelsen trykkes på den transparente posen,
under rytteren, slik at du kan utnytte hele rytteren for
din design. Innholdet består av seks biter av Bregmos
Selected – alt for å forsterke den positive opplevelsen
i møtet med varemerket ditt.
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54018 Fold Bag
Inneholder melkesjokolade, (34%) og
mørk sjokolade (57,5%).
Holdbarhet: ca. 6 måneder.
Trykkmetode: Digitaltrykk, CMYK.
Nettovekt ca 42 gram.
Forpakningen er 120x135 mm.
Hvitt papir (rytter), transparent pose.
Trykkflate: 120x135 mm. Fram- og
bakside (ikke innside).

FAST

30,50/stk.

EXPRESS

30,50/stk.

10 dagers produksjonstid.

5 dagers produksjonstid.

200 - 2 000 stk.

100 - 1 000 stk.

Startkostnad: 1500,- Repeat: 750,-

Startkostnad: 2 000,- Repeat: 2 000,-

SERVICES

Plus Services

• Korrektur- og designforslag • Prøvetrykk
• Pakkespesial.

Om Bregmos
Vi startet opp i 1999 – og vi gjorde det med en pastilleske. Allerede
da visste vi verdien av produktmedier, i å kommunisere ut budskap
på et spiselig objekt. For hvilken reklame fyller bedre sitt formål enn
den som kunden legger i vesken sin og tar med seg hjem?
Vi på Bregmos produserer nettopp godteri. På forpakninger og
emballasjer trykker vi ditt budskap. Mye fra vårt sortiment kan du
designe helt selv, eller du kan velge å kun plassere en logo eller
tekst på ferdiglaget bakgrunn.
Vi har et stort utvalg av profilgodteri, eget trykkeri med tre trykkpresser i henhold til flexo-metoden, egen produksjon og egen fabrikk.
Våre produkter har høy standard, både når det gjelder innhold
og trykk – alt for å bære budskapet ditt hele veien fra møte med
kunden til gjennomført kjøp.

Produktmedier – produkter med eget trykk
Se for deg at du er på en messe. Du er der som besøker. Foran deg
brer den store salen seg ut, fylt med montere og representanter fra
ulike bedrifter. Du har en slags forutbestemt mening om noen av
bedriftene, du vet at en rekke av dem er interessante for nettopp
deg, og at en del overhode ikke er det. Du går selvsagt først til de
bedriftene som tiltaler deg mest. Men etter det da? Hvilke av alle de
bedriftene kommer du til å huske?

Vår produksjon
Hos Bregmos har vi vår egen sjokoladeproduksjon. I tillegg trykker og pakker vi alle våre produkter i Borgstena, Sverige. En miljøvennlig tankegang
følger oss i hvert trinn, fra energien som varmer opp
våre lokaler til produksjonen av våre produkter.

Profilert godteri – reklame du putter i munnen.
Når du går ut gjennom dørene og forlater messen, setter deg i bilen
eller på bussen og åpner vesken på jakt etter noe å putte i munnen,
så ligger det en pastilleske der. Du klikker kanskje igang telefonen
din, blar raskt forbi annonsene på Facebook-siden din og sletter
uvelkommen e-postreklame i innkurven din.
Du putter en pastill i
munnen. Og esken du
holder i hånden, som
har en logo fra en av
bedriftene på messen,
putter du ned i vesken
igjen, klar til å stille suget
mellom måltider neste
gang. Våre produktmedier
er reklamen du ikke bare
blar forbi. Det er reklamen du kan ta på.

Plusstjenester
SERVICES

Før produksjon
Korrektur- og
designforslag

Gjelder alle produkter

160,-/påbegynte 15 min

STANDARD

FAST

EXPRESS

Prøvetrykk

Gjelder alle produkter

2 000,-/stk.

STANDARD

FAST

EXPRESS

Under produksjon
Pakkes i cellofanpose

Quatre Neapolitans & Tvistet sjokolade

19 - 29,-/stk.

STANDARD

FAST

Pakkes i annen pose

Tvistet drops 1kg pose (Standard 2,5kg)
Yeppos Flowpack 1 eller 2kg

19,-/kg

STANDARD

FAST

Pakkes i annen
kartong

Quatre Neapolitans 1 200stk. (Standard 2 400stk.)
Pastilleske 100 eller 50stk. (Standard 250stk.)
Tyggegummi 100stk. (Standard 250stk.)
Tvistet sjokolade 5kg (Standard 12stk. 1kg poser)
Tvistet drops 5kg (Standard 10kg)

19,-/stk.

STANDARD

FAST

Pakkespesial

Gjelder alle produkter

På forespørsel

SERVIC

ES

STANDARD

Bregmos frakt- och ekspedisjonsavgifter til Norge
Bregmos tar ikke ansvar for arbeidet transportenheten utfører, men garanterer at transportenheten følger bestemmelsene i NSAB 2015.
Vær nøye med å kontrollere leveringen ved mottak av transport. Leveranser fra oss skjer tirsdager og torsdager.
Ekspressfrakt kan leveres alle hverdager.
1-100 kg
101-250 kg
251-500 kg
≥501 kg

Vanligvis 2-5 dager leveringstid
Vanligvis 2-5 dager leveringstid
Vanligvis 2-5 dager leveringstid
Vanligvis 2-5 dager leveringstid

290 NOK / ordre
590 NOK / ordre
1 000 NOK / ordre
2 000 NOK / ordre

Tillegg for Express 1-30 kg

Vanligvis 1-3 dager leveringstid

1 500 NOK / ordre

Utleveringsdato fra Bregmos angis på ordregodkjennelsen. Levering til kundens adresse er transportenhetens ansvar og følger bestemmelsene i
NSAB 2015. Rabatter gjelder ikke for fraktkostnader eller dertil tilhørende kostnader.

Med fokus på miljøet
Vi bruker kun grønn energi i våre lokaler, og som vi varmer opp
gjennom å lede overskuddsvarmen fra våre trykkpresser tilbake inn i
vårt varmesystem. Siden 2018 tilbyr vi økologisk sertifisert sjokolade
og pastillesker.

Vårt trykkeri
I dag har vi tre trykkpresser i henhold til flexo-metoden. Vi trykker med vann- og UV-baserte farger som reduserer utslippet av
kjemikalier til så og si null. Eventuelt spill går som brennbart eller til
nedbryting via Stena Metall.

EU-økologisk sertifiserte
Dette innebærer at vi følger EUs regelverk for økologisk produksjon og merker våre økologiske produkter med det grønne
EU-bladet. Vi har sertifisering for salg av økologisk godteri, og
tilbyr utvalgte økologiske produkter i vårt sortiment.

Plusstjenester
Velg til et av våre Plusstjenester
Trenger du hjelp av våre erfarne grafikere? Ønsker du å få produktene dine pakket på en spesiell måte? Da velger du en eller
flere av våre Plusstjenester. Nedenfor har vi listet opp noen
eksempler på hva du kan velge som tillegg. Finner du ikke det
du leter etter? Ta gjerne kontakt med oss, vil vi gjøre alt vi kan
for å finne rett Plusstjeneste for deg!
Pakke
Ønsker du å få produktene dine pakket på en annen måte enn
hva vi tilbyr som standard? Da er denne Plusstjenesten noe
for deg! Vi kan f.eks. blande dine smaker og trykk, eller bytte ut
transportemballasjen med en annen.
Grafisk hjelp
Velg denne Plusstjenesten for å få hjelp av våre erfarne
grafikere i salgsarbeidet ditt. Vi kan f.eks. utarbeide forslag og
eksempler som du kan vise kunden din.

Kjøpsbetingelser
Priser
Alle priser i katalogen er angitt i brutto og NOK, moms og frakt
kommer i tillegg. Alle priser inkluderer toll- og sukkeravgift.
Prisene gjelder f.o.m. 01.02.2020 og inntil videre.
Betalingsvilkår
Fra Bregmos Norge AS kredittgodkjente kunder skjer betaling
mot faktura, 30 dager netto.
Leveringsbetingelser
Bregmos tar ikke ansvar for arbeidet transportenheten utfører,
men garanterer at transportenheten benytter seg av NSAB 2015
bestemmelser. www.transportforetagen.se/ForbundContainer/
Transportindustriforbundet/Publikationer/NSAB-2015/
Vær nøye med å kontrollere leveringen ved mottak av transport.
Leveringsbestemmelser
Bregmos Norge AS følger PWAs generelle leveringsbestemmelser 2016. http://www.pwa.se/wp-content/uploads/2016/04/
PWA-Leveransbestämmelser.pdf
Materiale – original for trykk
Vi ønsker at alle innsendte filer er vektoriserte i både tekst og
form, og forhåndsdefinerte i ønskede trykkfarger. Velegnede
filformat er ai, eps, pdf eller jpg.
Produksjonstid
Produksjonstid beregnes fra når vi har fått godkjent på korrektur og ordregodkjenning.

Leveranser fra oss skjer
tirsdager og torsdager.
Ekspressfrakt kan leveres
alle hverdager.

Om ikke annet oppgis ved bestilling, antas produktet å være
bestilt med lengst produksjonstid. Vær derfor nøye med å
kontrollere at din bestilling angir korrekt produksjonstid.
Repeat ved klisjétrykk
Hvis ikke samme klisjé kan brukes ved repeatordre, blir det en
ny startkostnad istedet for en repeatkostnad.

Har du behov for serieproduksjon?
Bestill vår katalog for store volumer.
• Helhetsløsninger
• Fra idé til prototype
• Næringsmiddelgodkjent produksjon
• Fra produksjon til distribusjon
En erfaren samarbeidspartner innen
produksjon. Vår høyteknologiske
maskinpark muliggjør store serier.
Vi er med deg hele veien.

PRODUCER

Den svenske produsenten
med korte ledetider

Bregmos Norge - en del av Bregmos Group

I sjokoladefabrikken vår
utvikler, produserer og
emballerer vi vår egen
sjokolade i ulike smaker.

Vi trykker på næringsmiddelgodkjent papir med
vannbaserte farger.

Godteriet er nærprodusert,
kontrollert og pakket i
emballasje som er godkjent
i henhold til svensk
næringsmiddellovgivning.

Vi har kreative ideer og
løsninger, alt fra deilig godteri
til smarte forpakninger med
budskap.

Større kvanta tilbys. Alle priserna er angitt i brutto og NOK, toll- og sukkeravgift er inkludert, moms og frakt kommer i tillegg. Gjelder til videre varsel. For øvrige betingelser, se bregmos.se
Vi reserverer oss for eventuelle feil i produkt- og leveringsinformasjon, og forbeholder oss retten til å gjøre endringer i disse samt priser uten forvarsel.

Forhandler

PM-Kat 2020-02-20 NO

Bregmos Reklamgodis AB | Box 75 | 513 21 Fristad | 22 44 37 00 | info@bregmos.se | bregmos.se

