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Velkommen til 
godterifabrikken
Hos bregmos produserer og pakker vi deilig godteri som 

du kan bruke i relasjonsbygging. 

Det innes uendelig med anledninger til å by på godteri.  

messer, møter, produktlanseringer ... 

Ferskt og fristende godteri passer i de leste sammen-

henger og er et int virkemiddel for å bryte isen og få i 

gang gode samtaler. 
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spesialinnpakket  
godteri som suksessfaktor
Alle vet jo at det er tanken som teller, men tenk om du kan pakke inn det du har å si, sammen med noe som på inurlig 

vis forsterker budskapet? Da kan veien til suksess blir kortere.  

Vi vet hvordan du kan skille deg ut, og med vår kunnskap og erfaring er vi en trygg partner for deg og bedriften din.

Velsmakende tips og interessante ideer
-  Ved vår sjokoladefabrikk i borgstena utvikler, produserer 

og pakker vi vår egen sjokolade i forskjellige varianter.

-  Godteriet er lokalprodusert, kontrollert og pakket i 

næringsmiddelgodkjent emballasje. 

-  Vi er miljøsertiisert og trykker med vannbaserte  

farger på næringsmiddelgodkjent papir.

 

-  Fordi vi produserer, trykker og pakker lokalt,  

kan vi yte ekstra god service og levere raskt.

-  Godteriet er alltid ferskt og ikke lagervare –  

det produseres, pakkes og leveres på bestilling.

-  Vi har lang erfaring og kan bidra med gode ideer  

og løsninger til velsmakende godteri i efektfull  

innpakning med ditt budskap.
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som i en liten eske 
Godteri i spesialforpakninger kan være en efektiv 

kanal for formidling av budskap. Kreativt utformede 

godteriforpakninger gir utallige muligheter til å få 

mottakeren til å reagere og handle. 

Pastillesken er bare ett eksempel på noe som alltid 

fungerer. Utsiden har god plass til trykk, og siden esken 

gjerne varer en stund, er den en efektiv kanal for 

formidling av budskapet ditt.
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PAsTILLEsKE
mangesidig godteriforpakning gir mange muligheter.
Våre pastillesker har en gunstig pris og kan varieres i det uendelige. Esken 
inneholder ca. 20 gram godteri og har alltid irefargetrykk på alle sider, noe som 
gir gode muligheter for bildebruk. 

* Pris per stk. ved kjøp av 1080 stk.
minstebestilling: 540 per smak og trykk
Holdbarhet: ca. 1 år 
Leveringstid: ca. 20 virkedager fra godkjent korrektur
Trykk: ofset, irefargers CmYK

5

Fløtekarameller,  
04013

Tyggepastiller, frukt, 
04001

mint/lakris,  
04015

Hard mint,  
04004

sitron/lakris,  
04014

Tyggepastiller, mint, 
04003

Tyggepastiller, lakris, 
04002
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made in sweden 
– akkurat sånn Vi Vil 
ha det 
smaker har en tendens til å feste seg og bli til minner som 

sitter i lenge. Ved å tilfredsstille smaksløkene ved en viktig 

anledning, kan du gi et godt inntrykk som vil bli husket i lang 

tid. målet er at både vi og partnerne våre skal lykkes, og for 

oss handler det for en stor del om ekthet og troverdighet. 

Det er en av grunnene til at vi produserer vår egen sjokolade 

ved fabrikken vår i borgstena i sverige.
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deilig sjokolade 
fra Vår egen fabrikk 
Vi er svært stolte over sjokoladefabrikken vår, en fabrikk 

vi har bygd med utgangspunkt i prinsippene våre for 

produksjon, smakssetting og pakking av sjokolade. 

I samarbeid med en faglært chocolatier har vi valgt ut 

de aller beste råvarene med mye omtanke og laget våre 

helt egne sjokoladeoppskrifter. I borgstena produserer 

vi all vår sjokolade med moderne maskiner og strenge 

kvalitetskrav. 

For å bidra til en miljøvennlig og bærekraftig kakaopro-

duksjon, støtter vi dessuten World Cocoa Foundation.

I tillegg til å være en bærer av håndverkstradisjoner  

gir sjokoladen vår ekstra energi og bidrar beviselig til 

velvære. sjokolade er int å kunne by besøkende på eller 

gi bort som gave. Omslagene rundt sjokoladebitene  

trykkes med miljøvennlige metoder i vårt eget trykkeri.

QUATRE CHOCOLAT
Våre egenproduserte sjokoladeruter.
En klassisk godbit både når det gjelder smak, form og utførelse. sjokoladen 
er pakket i sølvpapir med et hvitt omslag med plass til trykk, f.eks. et bilde eller 
en logo. sjokoladen produseres ved vår egen fabrikk i borgstena og fås i to 
varianter. Quatre Dark er en velbalansert mørk sjokolade (57,5 %) og Quatre 
milk er en klassisk melkesjokolade (33,5 %).

* Pris per stk. ved kjøp av 4800 stk.
minstebestilling: 2400 biter
Forpakning: cellofanpose med 100 biter
Holdbarhet: Dark 12 måneder, milk 6 måneder
Leveringstid: ca. 20 virkedager fra godkjent korrektur
Trykk: ofset, irefargers CmYK

TVIsTET sjOKOLADE
svenskprodusert sjokolade i to gode smaker.
Egenproduserte sjokoladebiter tvistet i hvitt, sølvfarget eller transparent papir 
med valgfri farge, budskap eller logo, trykket ved vårt eget trykkeri. sjokoladen 
fås i to varianter: Dark er en velbalansert mørk sjokolade (57,5 %) og milk er en 
klassisk melkesjokolade (33,5 %).
* Pris per kilo ved kjøp av 24 kg med enfargetrykk.
minstebestilling:  24 kg (bestilles i pakker på 12 kg)
Forpakning: cellofanposer à 1 kg / ca. 150 biter 
Holdbarhet: ca. 1 år
Leveringstid: ca. 20 virkedager fra godkjent korrektur
Logostørrelse: maks. 23 mm bred og 16 mm høy
Trykk: lexo i opptil ire valgfrie Pms-farger eller CmYK
Papir: velg mellom hvitt, sølvfarget og transparent. samme klisjé  
som til karameller, fudge og drops. 

Art.nr. Quatre Chocolat milk 17401
Art.nr. Quatre Chocolat Dark 17402
 

Art.nr. 17498 milk
Art.nr. 17499 Dark
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godteri til alle
For oss dreier godteri seg om mer enn bare smak. Det handler 

like mye om nytteefekten av forpakninger og trykk, om å nå 

ut med budskapet sitt og markere seg.

Vårt tvistede godteri er alltid populært og passer like godt til 

utdeling på messer som i en velfylt skål på jobben. 

Vi trykker på bestilling på lere forskjellige papirtyper og kan 

tilby et stort utvalg av spennende smaker både når det gjelder 

drops, karameller og fudge.



bREGmOs 9

Art.nr. 02002 

Art.nr. 02015

Art.nr.  02017

Art.nr. 02003

Art.nr. 02016 (fås i lere farger)

Art.nr. 02006

Art.nr.  02021 

Art.nr. 02005

Art.nr.  02022

Art.nr. 02001

Art.nr. 02007

Art.nr.  02025

TVIsTET DROPs
sprer budskapet og gir god stemning!
Populære drops i et stort utvalg av smaker. som standard leveres smakene 
separat, men de kan også blandes etter ønske i pakker på 10 kg. som standard 
trykkes omslagene på hvit cellofan, men de kan også trykkes på en mer iøyne-
fallende, sølvfarget eller transparent cellofan.

DROPssmAKER 
02001 Fruktblanding: bringebær, pære, appelsin og sitron 
02002 smørkaramell 
02003 mintkaramell 
02005 Lakris 
02007 blandede smaker: fruktblanding, mintkaramell, smørkaramell, lakris m.m.

FYLTE DROPs: 
02006 mint med sjokoladefyll 
02015 Lakris med pulverfyll 
02016 bregmos’ lakrisblanding: lakrissmak med jordbær, tuttifrutti, mint, sitron og pære 
02017 bringebær/lakris med pulverfyll 
02021 Kafémiks: med sjokoladefyll og smak av kokos, kafe, lakris og karamell i ulike 
varianter 
02023 sweet Chili: «hot» drops med salt pulver 

02025 sitron/lakris med pulverfyll

* Pris per kilo ved kjøp av 30 kg med enfargetrykk.
minstebestilling: 30 kg
Forpakning: pose på 2,5 kg /10 kg per transportkartong
Antall biter per kilo: ca. 200 
Holdbarhet: 12 måneder
Leveringstid: 15 virkedager fra godkjent korrektur
Logostørrelse: maks. 23 mm bred og 16 mm høy
Trykk: lexo i opptil ire valgfrie Pms-farger eller CmYK
Papir: velg mellom hvitt, sølvfarget og transparent

TVIsTET KARAmELL
Ferske klassiske løtekarameller med papiromslag.
En god og kostnadsefektiv måte å nå ut med budskapet sitt på. med klassiske 
smaker vi alle kjenner, er karameller et sikkert kort som blir godt mottatt 
overalt.

* Pris per kilo ved kjøp av 30 kg med enfargetrykk.
minstebestilling: 30 kilo per smak og trykk
Forpakning: kartong på 5 kg
Antall biter per kilo: ca. 200 
Holdbarhet: ca. 9 måneder
Leveringstid: ca. 20 virkedager fra godkjent korrektur
Logostørrelse: maks. 23 mm bred og 16 mm høy
Trykk: lexo i opptil ire valgfrie Pms-farger eller CmYK
Papir: velg mellom hvitt, sølvfarget og transparent 

Art.nr. 03001, løtekaramell

Art.nr. 03003, lakriskaramell

Art.nr. 03002, bringebær-
karamell

Art.nr. 03004, sjokomintkaramell Art.nr. 03005, sjokoladekaramell

sjokolade, 18002

bringebær/lakris, 18003

Vanilje, 18001

TVIsTET FUDGE
Kremet fudge som smelter i munnen
Innpakket, med tre gode smaker. Vi bruker samme papir til drops, karameller 
og tvistet sjokolade. Dermed kan vi variere smakene og variantene fra én be-
stilling til den neste uten at vi trenger en ny klisjé. Proiler deg med budskapet 
ditt!

* Pris per kilo ved kjøp av 30 kg med enfargetrykk.
minstebestilling: 30 kilo per smak og trykk
Forpakning: kartong på 5 kg
Holdbarhet: ca. 9 måneder
Leveringstid: ca. 20 virkedager fra godkjent korrektur
Logostørrelse: maks. 23 mm bred og 16 mm høy
Trykk: lexo i opptil ire valgfrie Pms-farger eller CmYK
Papir: velg mellom hvitt, sølvfarget og transparent

Nyhet!

En blanding av 
smakene 

02001+02002 
+02003+02005
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god emballasje 
holder godteriet 
ferskt
Når det gjelder godteri, legger vi særlig vekt på følgende: 

Det skal smake godt, være ferskt og ha en god emballa-

sje som bevarer smaken.  

Vi har utviklet en helt lufttett emballasje som tilfredsstiller 

disse kravene samtidig som den har plass til et tydelig 

budskap. Vi har kalt den Yeppos.
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prøV Yeppos  
– Vår stolthet
En god godteriemballasje skal være fristende og lett å 

forsyne seg av. Den skal fungere som et beskyttende og 

hygienisk lag og sørge for at innholdet ikke klistrer seg 

sammen.

Yeppos oppfyller alle ønsker og krav til god emballasje. 

Den er dessuten lett å åpne. 

Godteriet må kunne nå munnen raskt! 
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YEPPOs WINEGUm
mykt og deilig godteri med ekstra lang holdbarhetstid.
Yeppos Winegum er mykt godteri med blandede fruktsmaker, eller smak av salt 
eller søt lakris. Den lufttette Yeppos-emballasjen holder godteriet mykt lenge.

Yeppos Winegum, Fruitmix 12001
Yeppos Winegum, seasalt 12002
Yeppos Winegum, sweet brown 12007

* Pris per kilo ved kjøp av 30 kg med enfargetrykk.
minstebestilling: 30 kg
Forpakning: kartong på 5 kg
Holdbarhet: 12 måneder
Leveringstid: ca. 15 virkedager fra godkjent korrektur
Logostørrelse: fast plassering av logo, maks. 17 x 35 mm
Antall biter per kilo: ca. 240 
Trykk: lexo i opptil ire valgfrie Pms-farger eller CmYK
Papir: velg mellom hvitt, sølvfarget og transparent 

YEPPOs CHEWIEs
Friske tyggepastiller med smak av frukt og mint.
Yeppos Chewies er klassiske tyggepastiller med en litt hardere utside og myk 
innside, og har blitt en av de store favorittene i utvalget vårt.

Yeppos Fruit Chewies 12003
Yeppos mint Chewies 12004

* Pris per kilo ved kjøp av 30 kg med enfargetrykk.
minstebestilling: 30 kg
Forpakning: kartong på 5 kg
Holdbarhet: 12 måneder
Leveringstid: ca. 15 virkedager fra godkjent korrektur
Logostørrelse: fast plassering av logo, maks. 17 x 35 mm
Antall biter per kilo: ca. 340 
Trykk: lexo i opptil ire valgfrie Pms-farger eller CmYK
Papir: velg mellom hvitt, sølvfarget og transparent 

Yeppos – et godt  
utstillingsVindu
storselgeren Yeppos fås i mange spennende smaker og i tre 

hovedtyper:  

Yeppos Winegum, Yeppos Chewies og Yeppos Drops. 

Vi trykker vanligvis Yeppos på hvitt papir, men tilbyr også trykk 

på sølvfarget eller transparent cellofan, som gir et mer eksklusivt 

utseende. 
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YEPPOs DROPs
I et stort utvalg av smaker og fristende blandinger.
Vi tilbyr våre velsmakende drops i forskjellige smaksblandinger pakket i 
Yeppos-emballasje. Vi trykker motivet ditt på hvitt papir eller sølvfarget eller 
transparent cellofan.

* Pris per kilo ved kjøp av 30 kg med enfargetrykk.
minstebestilling: 30 kg
Forpakning: kartong på 5 kg
Holdbarhet: 12 måneder
Leveringstid: ca. 15 virkedager fra godkjent korrektur
Logostørrelse: fast plassering av logo, maks. 17 x 35 mm
Antall biter per kilo: ca. 200 
Trykk: lexo i opptil ire valgfrie Pms-farger eller CmYK
Papir: velg mellom hvitt, sølvfarget og transparent 

Art.nr. 02002 

Art.nr. 02015

Art.nr. 02017

Art.nr. 02003

Art.nr. 02001

Art.nr. 02006

Art.nr. 02021

Art.nr. 02005

Art.nr. 02016 (fås i lere farger)

Art.nr. 02022 Art.nr. 02025

Art.nr. 02007

DROPssmAKER 
02001 Fruktblanding: bringebær, pære, appelsin og sitron 
02002 smørkaramell 
02003 mintkaramell 
02005 Lakris 
02007 blandede smaker: fruktblanding, mintkaramell, smørkaramell, lakris m.m.

FYLTE DROPs: 
02006 mint med sjokoladefyll 
02015 Lakris med pulverfyll 
02016 bregmos’ lakrisblanding: lakrissmak med jordbær, tuttifrutti, mint, sitron og pære 
02017 bringebær/lakris med pulverfyll 
02021 Kafémiks: med sjokoladefyll og smak av kokos, kafe, lakris og karamell i ulike varianter 
02023 sweet Chili: «hot» drops med salt pulver 
02025 sitron/lakris med pulverfyll

En god blanding av smakene 
02001+02002+02003+02005
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naturlig snacks  
med mersmak
bregmos’ forretningsidé er å levere godt innhold med et 

tydelig budskap til bedriftsmarkedet.

som et supplement til godterisortimentet lanserer 

vi nå en serie med naturlig snacks i poser med plass 

til budskap eller logo. små pakker med peanøtter, 

eplechips eller cashewnøtter blir alltid godt mottatt.
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NØTTEbLANDING
sunt og godt innhold i smart forpakning.
Denne holdbare posen rommer 20 gram deilig nøtteblanding bestående av  
mandler, rosiner, valnøtter og hasselnøtter. Perfekt for trykte budskap, bilder 
og logoer. 
Posens mål: 90 x 110 mm.

* Pris per stk. ved kjøp av minst 5100 stk.
minstebestilling: 5100 stk.
Holdbarhet: 9 måneder
Leveringstid: 20 virkedager fra godkjent korrektur 
Trykk: lexo CmYK 
Papir: hvit folie 
Art.nr. 16521

PEANØTTER
Porsjonspose med klassiske salte nøtter.
10 gram ristede og saltede peanøtter i pose på 60 x 100 mm.  
Fås med irefargetrykk på hele posen – kun kreativiteten setter grenser.

* Pris per stk. ved kjøp av 5000 stk. 
minstebestilling: 5000 stk. 
Holdbarhet: ca. 6 måneder 
Leveringstid: 20 virkedager fra godkjent korrektur 
Trykk: lexo CmYK 
Papir: hvit folie 
Art.nr. 16501

CAsHEWNØTTER
mange muligheter – fylt med snacksfavoritter.
Ny, naturlig snacks pakket i poser som gjør bedriften ekstra godt synlig. 
10 gram ristede og saltede cashewnøtter i pose på 60 x 100 mm.

* Pris per stk. ved kjøp av minst 5000 stk.
minstebestilling: 5000 stk.
Holdbarhet: 9 måneder
Leveringstid: 20 virkedager fra godkjent korrektur 
Trykk: lexo CmYK 
Papir: hvit folie 
Art.nr. 16511

EPLECHIPs
Praktisk snackpose med tørkede eplechips.
Ny pose med optimal trykkelate for logo og budskap.  
Inneholder 15 gram tørket frukt, noe som tilsvarer et helt eple.  
Posens mål: 90 x 150 mm.

* Pris per stk. ved kjøp av 5040 stk.
minstebestilling: 5040 stk.
Holdbarhet: 9 måneder
Leveringstid: 20 virkedager fra godkjent korrektur 
Trykk: lexo CmYK 
Papir: hvit folie 
Art.nr. 16531

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!
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møt forberedt!
Å planlegge godt og være skikkelig forberedt på nye 

utfordringer, opplevelser og møter er alfa og omega. 

Frisk pust er en viktig del av dette.  

Det har vi selvsagt tenkt på, og vi tilbyr både sukkerfri 

tyggegummi og friske mintpastiller i forpakninger som 

varer lenge. Pakningene har dessuten en overlate som 

gjør det mulig å trykke bilder med ekstra høy kvalitet.
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FREsHCARD
smart lommeformat med fototrykk som sier alt.
Liten og hendig boks i visittkortstørrelse med 48–50 sukkerfrie mintpastiller. 
Digitaltrykk gjør det mulig å trykke bilder med fantastisk godt resultat på 
forpakningen.  
boksen fås i hvitt, transparent hvitt, blått og svart. 

* Pris per stk. ved kjøp av 600 stk.
minstebestilling:  300 stk.
Forpakning: 50 stk. per forpakning
Holdbarhet: ca. 12 måneder
Leveringstid: ca. 15 virkedager fra godkjent korrektur. 
Hastelevering på ca. 5 virkedager er mulig.
Logostørrelse: 42 x 72 mm
Trykk: digitaltrykk, irefargers CmYK
Art.nr. 13801 

TYGGEGUmmI
stor trykkelate og lang holdbarhet gir stor efekt.
Tyggegummi er noe mange bruker til daglig, og denne forpakningen har 
derfor blitt svært populær. siden tyggegummien beholder sin ferskhet og 
konsistens i minst ett år, får også budskapet lang levetid. sukkerfri, inneholder 
xylitol.
* Pris per stk. ved kjøp av 500 stk.
minstebestilling: 250 per smak og trykk
Forpakning: eske med 25 pakker
Holdbarhet: ca. 12 måneder
Leveringstid: ca. 20 virkedager fra godkjent korrektur
Logostørrelse: trykk på hele esken, 62 x 106 mm
Trykk: ofset, irefargers CmYK

sLImTIN
Gjør inntrykk med budskap og bilder på eksklusiv 
emballasje.
sølvfarget aluminiumsboks med 10 gram sukkerfrie mintpastiller. Digital-
trykk gjør det mulig å trykke bilder med fantastiske resultater. boksens mål: 
77 x 42 mm. 

* Pris per stk. ved kjøp av 1152 stk.
minstebestilling: 384 stk.
Holdbarhet: 18 måneder
Leveringstid: 20 virkedager fra godkjent korrektur 
Trykk: digitaltrykk
Art.nr. 16571

DOUbLEGUm
smart porsjonspakning til raske budskap.
To tyggegummier i en kjekk liten pose med plass til et trykt budskap og even-
tuelt en logo eller bilder. Også dette produktet har lang holdbarhet. sukkerfri, 
inneholder xylitol.

* Pris per stk. ved kjøp av 5000 stk.
minstebestilling:  5000 stk.
Holdbarhet: 18 måneder.
Leveringstid: 20 virkedager fra godkjent korrektur 
Trykk: lexo, CmYK 
Papir: hvit eller transparent folie
Art.nr. 16551

Art.nr. 04900 Classic (mint og salmiakk) 
Art.nr. 04901 spearmint 

Nyhet!

Nyhet!
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et tYdelig budskap  
Emballasjen er en viktig detalj som du og bedriften din kan 

bruke bevisst for å skille dere ut og skape en tydelig avsenderi-

dentitet som mottakeren vil huske.

både emballasjedesignen og budskapet er avgjørende for 

helheten. Akkurat som innholdet. Gjør du en ekstra innsats, 

vil det merkes på resultatet. Det gjelder uansett om det er en 

hermetikkboks med karameller som skal gis bort som gave, eller 

en enkel Yeppos med trykk.
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HERmETIKKbOKs
spennende å åpne og perfekt til gjenbruk.
Vi fyller hermetikkboksen med valgfritt godteri. boksen er forseglet med et 
lokk som må rives av for å se innholdet, noe som utgjør et ekstra spenningsmo-
ment. boksen er enkel å lukke igjen med skrulokk. Transparent etikett fås som 
tillegg og kan leveres med trykk med alt fra en personlig hilsen til logoer og 
budskap. boksen rommer ca. 300 gram karameller eller drops.

* Pris per stk. ved kjøp av 100 stk.
Prisen er ekskl. godteri, inkl. pakking.
minstebestilling: 100 stk.
Art.nr. 40301

CELLOFANPOsE
Flotte gaveposer i ire forskjellige størrelser.
Pakker du godteri med bedriftens budskap i cellofanposer, får du en innbyden-
de gave der både innhold og budskap kommer tydelig fram. Våre cellofanpo-
ser fås i ire forskjellige størrelser som rommer fra 100 g til 1 kg. Kan leveres 
med en rund etikett med plass til en personlig hilsen. 

* Pris per stk., ekskl. etikett og godteri, inkl. pakking.
small (100 x 220 mm) rommer ca. 100 g drops
medium (120 x 275 mm) rommer ca. 200 g drops
Large (170 x 320 mm) rommer ca. 500 g drops
X-Large (210 x 385 mm) rommer ca. 1000 g drops 
Art.nr. 40131
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GODTERIAUTOmAT
Innbydende forpakning til godteri som varer lenge.
Vår godteriautomat er en praktisk beholder med luke foran. Automaten rom-
mer ca. 2,5 kg Yeppos Winegum, drops, tvistet sjokolade eller karameller. svart 
med diskré godterimønster. Kan leveres med rund etikett på forsiden.

* Pris per stk., ekskl. godteri, inkl. pakking.
Art.nr. 40512

sYLINDRIsK mONTER
by på godteri fra en elegant monter.
sylindriske designmontere i plast. Fås i to forskjellige størrelser.  

Leveres uten innhold.

* Pris per stk., small

Artnr. 40278, small, 180x138
Artnr. 40277, large, 210x170

PLAsTbOKs
med en nostalgisk følelse av tidligere 
tiders godteributikker.
Fine og praktiske godteribokser i robust plast. Fås i tre 
hendige størrelser.

* Pris per stk., ekskl. godteri, inkl. pakking, medium
Artnr. 40270 small 0,75 liter
Artnr. 40271 medium, 1,5 liter
Artnr. 40272 large, 3 liter 

Nyhet!

Nyhet!
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en grunn- 
leggende idé
bedriften bregmos ble til som et resultat av at en bedrift 

ønsket seg pastillesker de kunne dele ut til kundene. 

En serie med esker ble trykt opp og fylt med godteri. 

Dermed kunne bedriften vise tydeligere hvem de var. 

Fordi innholdet varte en stund, ble mottakerne stadig 

minnet på bedriften over tid.  

slik ble ideen om å starte bregmos født for mer enn 15 

år siden.

I årene som har gått siden den gang, har det skjedd mye.  

Vi har blant annet lært mye om efektive budskap, ferskt 

godteri og forskjellige typer emballasje.  

Vi har dessuten startet vår helt egen sjokoladefabrikk. 

bedriften har kort og godt utviklet seg og vokst. 

I dag holder bregmos til i borgstena utenfor borås, og 

hvert år leverer vi millioner av enheter med ferdig pakket 

godteri med trykte budskap på bestilling fra kundene.

Vi har tenkt å fortsette å utvikle oss en god stund 

framover.

GODTERIbØTTE
bærbart godterilager med innsyn til budskapet ditt.
Gjennomsiktig plastbøtte med praktisk håndtak. Rommer ca. 900 gram 
godteri og gir god eksponering. En etikett med trykk på siden eller lokket kan 
bestilles i tillegg. 

* Pris per stk., ekskl. godteri, inkl. pakking.
Art.nr. 40432

ORION
Kuleformet monter som garantert vil bli lagt merke 
til.
Artig og iøynefallende monter med feste til budskapet ditt øverst. Leveres 
umontert og uten innhold.  
mål: Diameter: ca. 29 cm

* Pris per stk.
Art.nr. 40275

Nyhet!
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«grønt» godteri  
i snille poser
Når vi sier «grønt» godteri, tenker vi ikke først og fremst på 

fargen, men på miljøet. I tillegg til å være veldig godt kan 

vårt økologiske godteri med ekte fruktsmak også brukes til å 

styrke bedriftens miljøpolicy. 

bregmos er miljøsertiisert, og vi har forpliktet oss til å  

på forskjellige måter bidra til et godt og bærekraftig miljø.
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GODTERIPOsE
Originalt produkt til utdeling til slikkemunner.
30 gram godteri i forskjellige smaker, pakket i en pose med god plass til et trykt 
budskap. Posen trykkes på et transparent materiale, noe som gir spennende 
muligheter.

* Pris per stk. ved kjøp av 2000 stk., enfargetrykk.  
minstebestilling: 1000 stk. 
Holdbarhet: ca. 12 måneder 
Leveringstid: ca. 20 virkedager fra godkjent korrektur 
Trykk: lexo i opptil ire valgfrie Pms-farger eller CmYK 
Papir: Vi trykker på transparent plast  
Art.nr: 
Winegum, Fruitmix 12001 
Winegum, seasalt 12002 
Winegum, sweet brown 12007 
Fruit Chewies 12003 
mint Chewies 12004

TWINsET
Porsjonsgodteri for dobbelt så gode budskap.
2 x 5 gram gelébjørner pakket i perforert Twinset-pose, som er lett å dele i to. 
Posen leveres med trykk i ire farger og har god plass til budskap og logoer.

* Pris per stk. ved kjøp av 2500 stk.
minstebestilling: 2500 stk. 
Holdbarhet: 12 måneder
Leveringstid: 20 virkedager fra godkjent korrektur 
Trykk: Flexo, CmYK 
Papir: hvit eller transparent folie
Art.nr. 16541
 

POsE mED ØKOLOGIsK 
GODTERI
Grønt godteri du kan spise med god samvittighet.
En pose med økologisk godteri, nærmere bestemt gelébjørner med fruktsmak 
og farge fra økologisk dyrket frukt. Godteriet inneholder mer enn 24 % 
fruktsaft, som gir en deilig smak. Inneholder ingen syntetiske søtnings- eller 
konserveringsmidler. sukkeret er urainert rørsukker, og i stedet for gelatin er 
det brukt eplepektin som gjør godteriet mykt og lett å tygge. Inneholder 30 
gram godteri.

* Pris per stk. ved kjøp av 4000 stk., enfargetrykk.  
minstebestilling: 1000 stk. 
Holdbarhet: ca. 12 måneder 
Leveringstid: ca. 20 virkedager fra godkjent korrektur 
Trykk: lexo i opptil ire valgfrie Pms-farger eller CmYK 
Papir: vi trykker på transparent plast  
Art.nr. 14100

 

TETRAEDER
Pyramidepose med plass til lere enn ett godt bud-
skap.
morsom trekantet pose med smarte trykkelater. Rommer 10 gram ferske 
gelébjørner. 
Leveres med trykk i ire farger på ire sider.

* Pris per stk. ved kjøp av 3000 stk.
minstebestilling: 3000 stk. 
Holdbarhet: 12 måneder
Leveringstid: 20 virkedager fra godkjent korrektur 
Trykk: Flexo, CmYK 
Papir: hvit eller transparent folie
Art.nr. 16561 

Nyhet! Nyhet!
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Vårt sYn på suksess 
Den som byr på noe, oppfattes gjerne som sjenerøs 

og imøtekommende. Godteri er dessuten alltid et 

kjærkomment energitilskudd på møter og messer, i 

resepsjonen eller som gave.

siden en kjærlighet på pinne varer en stund, gir den 

dessuten god tid til en fruktbar forretningssamtale.
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bringebær, 05001

Fløtekaramell, 05005

sitron, 05002

blåbær, 05006

Appelsin, 05003

Pære, 05007

Lakris, 05004

Tuttifrutti, 05008

25

KjæRLIGHET PÅ PINNE
En barnslig enkel måte å få fram budskapet på.
Fargerike ovale kjærligheter i forskjellige smaker. Omslag med en hvit side til 
valgfritt trykk og en transparent side som viser kjærlighetens farge. Kjærlighe-
tens vekt: 11 gram.

* Pris per stk. ved kjøp av 3500 stk., enfargetrykk
minstebestilling: 3500 stk. per smak og trykk
Forpakning: transportforpakning med 500 stk.
Holdbarhet: ca. 12 måneder
Leveringstid: ca. 15 virkedager fra godkjent korrektur
Logostørrelse: logoen gjentas over hele papiret
Trykk: lexo i opptil ire valgfrie Pms-farger eller CmYK 
Papir: hvitt papir, transparent på baksiden 

DROPs mED DATATRYKK
små volumer på kort tid, levert ekstra raskt.
Våre drops med datatrykk er et godt eksempel på vår raske service og en 
perfekt løsning når du har behov for å få ut et budskap i siste sekund eller 
trenger et mindre antall drops med trykk. 
Enfargetrykk på hvit cellofan, velg mellom ire farger. Leveres innen 10 
virkedager, eller 5 virkedager mot hastetillegg.

* Pris per kilo ved kjøp av 10 kg.
minstebestilling: 5 kg (maks. 20 kg) 
Forpakning: pose på 2,5 kg /10 kg per transportkartong
Holdbarhet: ca. 12 måneder
Leveringstid: normalt 10 virkedager fra godkjent korrektur, hastelevering innen 5 dager
Logostørrelse: maks. ca. 23 x 16 mm 
Trykk: enfargetrykk, velg mellom blått, rødt, grønt og svart trykk
Papir: hvit cellofan 

DROPssmAKER: 
02001 Fruktblanding: bringebær, pære, appelsin og sitron 
02007 blandede smaker: fruktblanding, mintkaramell, smørkaramell, lakris m.m.
FYLTE DROPs: 
02006 mint med sjokoladefyll 
02016 bregmos lakrisblanding: lakrissmak med jordbær, tuttifrutti, mint, sitron og pære 
02017 bringebær/lakris med pulverfyll 
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nYtte og fristelser  
i skjønn forening
Godteri er en liten detalj som kan ha mye å si for 

bedriften. Ved å gjenta logoen mange ganger, skaper du 

gjenkjennelse. 

Gjør du det med gode smaker og det riktige budskapet på 

emballasjen, kan det bidra til å knytte kontakter og bygge 

relasjoner.
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bregmos’  
miljøarbeid
Vi arbeider for et bærekraftig og godt miljø og er sertiisert i 

henhold til IsO 14001. Vi bruker grønn energi, og i trykkeriet 

bruker vi vannbaserte farger.  

For å bidra til at emballasjen blir resirkulert, er vi også 

tilknyttet FTI, som sørger for å gjenvinne emballasjen på 

best mulig måte.

Kontakt oss gjerne hvis du vil vite mer om vårt miljøarbeid. 

Vi forteller gjerne mer om hvordan vi arbeider for at jorden 

skal bli et bedre sted å være.

bruk oss som  
kreatiV partner
med en god idé og en gjennomarbeidet utførelse  

vil resultatene komme. Etter mange år i bransjen vet vi 

at godteri med den rette emballasjen fungerer. Flere 

velkjente varemerker og selskaper har med den største 

selvfølge latt logoen sin pryde godteriet vårt. Det er vi 

stolte av.

Kontakt oss gjerne, så kan vi fortelle deg mer om 

hvordan din bedrift kan smake bedre. 

Vi ser fram til å høre fra deg!

bregmos.no
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