
Tuggummi med jultryck  
och möjlighet till egen hälsning.

Jul

Nyhet

Vergani Julpraliner 
Sätt guldkant på julen.

Julhinken - ge medarbetarna  
en välsmakande jul.

Nyhet

Nyhet

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

Nyhet



STOCK ITEM

GREETING

PRODUCT MEDIA

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

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

Hälsning
Produkter med denna symbol visar att alternativet 

med en personlig hälsning!

Produktmedia

standardsortiment.

Julgåvor som du vill ha dem

HÄLSNING

Personlig hälsning i form av kort, 
etikett el. dyl. ingår.

10 dagars produktionstid. 
1 - 100 st. Större kvantiteter offereras.
Startkostnad: 1 000:-

GREETING

LAGERVARA

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

STOCK ITEM PRODUCT MEDIA

PRODUKTMEDIA

sortiment. Besök www.bregmos.se för 
att utforska produkten.

Product Media 
Produktmedia

Stock Item 
Lagervara

Greeting 
Hälsning



SERVICES

 

SUGAR 
FREESE-EKO-04

EU/non-EU Agriculture

Banderoll till fönsterskrin. 
Format ca 210x74 mm.

 Your  Brand

God Jul &  
Gott Nytt År

Önskar

 Your  Brand

God Jul &  
Gott Nytt År

Önskar

 Your  Brand

God Jul & Gott Nytt År

Önskar

 Your  Brand

God Jul & Gott Nytt År
Önskar

 Your  Brand

God Jul & Gott Nytt År
Önskar

Julhälsningar
 

och former och har plats för logotyp samt en unik hälsning på två 
 

och text.

Eco

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

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

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

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

för aktuell produkt. 

Rektangulär etikett till konservburk. 
Fomat ca 90x74 mm.

-
hinken. Format ca 170x93 mm.

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

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

Integrerad etikett till 
Julkuber, Tablettask och 
Tuggummi.

Format ca A7.

Vykort till Black Tub och 
Zinkhinkar. Format ca A6.

 Your  Brand

God Jul &  
Gott Nytt År

Önskar

God Jul önskar

 Your  Brand



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

En perfekt gåva, helt enkelt!

LAGERVARA

Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
1 - 10 st. Större kvantiteter offereras.

STOCK ITEM

Quatre Neapolitan  
Chocolat Julmix

Vill du att dina kunder, partners och medarbetare ska förknippa dig 
med kunskap, erfarenhet och god smak? Det vill vi också. Med det i 
åtanke har vi tagit fram receptet till vår egentillverkade choklad.

erfarenhet av produktmedia smälter samman i en perfekt kombi-
nation. Levereras i cellofanpåse om 100 st för att underlätta din 
hantering. 

perfekt till kaffet - allt för att förstärka den positiva känslan ditt varu-
märke ska väcka.

Innehållet är en blandning, därför 

Förpackas i cellofanpåsar á 100 bitar.

 ■
 ■
 ■

PRODUCT MEDIA

PRODUKTMEDIA

standardsortiment. Besök bregmos.se 
för att utforska produkten.



Milk, Dark & Caramel Chocolate

 ■
 ■

 ■

Bregmos Selected Mix
 

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

-

-
era att vår choklad skapar godare relationer, som varar längre.

 ■
 ■
 ■

Vergani Assorted

intressenter på italienska praliner på mötet. En uppskattad gest som 

positiva känslan som ska förknippas med din verksamhet. 

Pralinerna har milda fyllningar av vit chokladkrisp och krämig nougat, 

sedan 1881.

Innehållet är en blandning, därför 

Förpackas i enkilospåsar.
Minsta order 4 kg.

Innehåller en rad italienska praliner 
i olika former och med varierande 
fyllningar.
Innehållet är en blandning, därför 

Förpackas i enkilospåsar.
Minsta order 4 kg.

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

STOCK ITEM

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

STOCK ITEM

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

Fyll din egen julklapp 
med dessa italienska 
julfavoriter.



Cube 7  
med Quatre Neapolitan

 

Julkuben är en perfekt gåva med ett gott innehåll som uppskattas av 
många. Kuben innehåller en mix av Quatre Dark, som är en god väl-

Milk. Chokladen är inslagen i silverpapper med ett tryckt omsvep.

The Gift Box

Merry Christmas

The Snowman

Julkuber  ■

 ■
 ■

Nyhet

Innehåller 120 g Quatre Chocolat, 
-

Innehållet är en blandning, därför 

Tryckmetod: Digitaltryck, CMYK.

HÄLSNING

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

LAGERVARA

Quatre Neapolitan Julmix.

Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
24 - 192 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad.

GREETINGSTOCK ITEM PRODUCT MEDIA

PRODUKTMEDIA

standardsortiment. Besök bregmos.se 
för att utforska produkten.



Cube 9  
med Bregmos Selected Mix

Selected Mix, vår egen chokladblandning med de goda smakerna 

silvercellofan för en exklusiv känsla. 

The Gift Box

Merry Christmas

The Snowman

Chokladen tillverkas i 
 vår fabrik i Borgstena.

Nyhet

Innehåller 200 g, Bregmos Selected 
Mix.
Tryckmetod Kub: Digitaltryck, CMYK. 
Tvistpapper: Flexo 2 PMS-färger.
Innehållet är en blandning, därför 

HÄLSNING

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

GREETING

LAGERVARA

Bregmos Selected Mix.

Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
24 - 192 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad

STOCK ITEM



 

SUGAR 
FREE

 

GREETING

 ■
 ■
 ■

stycken. 
Tryckmetod/färger: Digitaltryck, 
CMYK.
Innehåller 12 bitar.
Nettovikt 17 g per ask.
Askens storlek är 62x106 mm.

Tuggummi

Nyhet

 ■
 ■
 ■

Tablettaskar

de är eller med en personlig hälsning tryckt på framsidan av asken. 
Askarna fylls med frukttugg, minttugg eller gräddkola. Tänk på att 

LAGERVARA

Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
250 - 1 000 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad

STOCK ITEM

HÄLSNING

Din logotyp trycks på fram- och 
baksidan som en hälsning. 

10 dagars produktionstid. 
250 - 2 500 st. Större kvantiteter offereras.
Startkostnad: 1 000:-

GREETING

stycken. 
Tryckmetod: Digitaltryck, CMYK.
Nettovikt 20 gram per ask.

HÄLSNING

Frukttugg, gräddkola eller minttugg. 
Din logotyp trycks på framsidan som en 
hälsning.
10 dagars produktionstid. 
500 - 10 000 st. Större kvantiteter offereras.
Startkostnad: 1 000:-

 
 

LAGERVARA

Frukttugg, gräddkola eller minttugg.

Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
100 - 1 000 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad

 
 

STOCK ITEM PRODUCT MEDIA

PRODUKTMEDIA

standardsortiment. Besök bregmos.se 
för att utforska produkten.

PRODUCT MEDIA

PRODUKTMEDIA

standardsortiment. Besök bregmos.se 
för att utforska produkten.

Gräddkola

Gräddkola

Frukttugg

Frukttugg

Minttugg

Minttugg

Nyhet



 ■

 ■

 ■

Julburkar

med antingen Bregmos Selected Mix eller Vergani Assorted.

Förutom Polar Express har vi med en storfavorit från förra året - 

Bregmos Selected Mix eller Vergani Assorted.

-
lig hälsning.

Innehållen är en blandning, därför kan 

Polar Express 1 kg
 

 

Nordic Winter
500 g: Storlek på burken: 14x14x9 cm.  

 
 

Förpackas i transportkartong om 24 
stycken.
1 kg  

 
 

Förpackas i transportkartong om 20 
stycken.

 

LAGERVARA

Bregmos Selected Mix eller Vergani 
Assorted.

Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
1 - 48 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad

STOCK ITEM

 

HÄLSNING

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

GREETING

Nyhet

endast som 1 kg.



Zinkhink

eller på receptionsdisken där alla får smaka. Eller varför inte som en 
större personlig gåva? 

Black Tub

eller på receptionsdisken där alla får smaka. Eller varför inte som en 
större personlig gåva? Hinken levereras med oöppnade påsar. 

 ■

 ■
 ■

 ■

 ■

 ■

LAGERVARA

En mix av Bregmos Selected Mix och 
Vergani Assorted.

Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
1 - 10 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad

STOCK ITEM

HÄLSNING

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

GREETING

 

HÄLSNING

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

 

LAGERVARA

En mix av Bregmos Selected Mix och 
Vergani Assorted.

Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
1 - 10 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad

STOCK ITEM GREETING

 
Mix av 2 kg Vergani Assorted och 1 kg 
Bregmos Selected Mix. 
Levereras med oöppnade påsar.

 
Mix av 2 kg Vergani Assorted och 2 kg 
Bregmos Selected Mix. 
Levereras färdigblandad.

Styckförpackad vid leverans.
Innehållen är blandningar, därför kan 

Styckförpackad vid leverans.
Innehållet levereras i förslutna 
påsar.
Innehållen är blandningar, därför 

-



Tomtesäck

hängs på säcken.

 

Julhink

Vår riktiga målarhink i metall med lock och handtag har blivit en 

antingen Vergani Assorted eller Bregmos Selected Mix. 

 ■

 ■
 ■

 ■
 ■
 ■

 

1 kilo
Innehållen är blandningar, därför kan 

-
ter 19 cm.
Förpackas i transportkartong om 8 
stycken.

 

1 kilo
Innehållen är blandningar, därför kan stycken.

HÄLSNING

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

GREETING

LAGERVARA

Bregmos Selected Mix eller Vergani 
Assorted.

Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
1 - 48 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad

STOCK ITEM

LAGERVARA

Bregmos Selected Mix eller Vergani 
Assorted.

Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
1 - 48 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad

STOCK ITEM

HÄLSNING

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

GREETING



Fönsterskrin

Vi har fyllt vårt metallskrin med goda praliner från 
Vergani eller Bregmos egna chokladblandning. 

Konservburk

Vår populära metallburk med skruvlock för smart återanvändning. 
Burken är försluten med ett konservlock som rivs av för att öppna. 

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

 

Innehållen är blandningar, därför kan 

Klisteretikett med måtten 90x74 mm 
fästes på sidan av burken.

 
diameter 9 cm.
Förpackas i transportkartong om 30 
stycken.

LAGERVARA

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

STOCK ITEM

HÄLSNING

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

GREETING

LAGERVARA

Bregmos Selected Mix eller Vergani 
Assorted.

Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
1 - 90 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad

STOCK ITEM

HÄLSNING

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

GREETING

 

200 gram
Innehållen är blandningar, därför kan 

Banderollen med storlek 210x74 mm 
fästes runt locket på asken.
Förpackas i transportkartong om 20 
stycken.



Vergani Julpraliner

Denna vackert utformade plåtask med retrokänsla innehåller 

vill få med ett kort med en personlig hälsning. Kortet läggs 
bredvid askarna.

Hot Chocolate

något gott och värmande. Chokladen är tillverkad i Borgstena och ger 
en dryck med fyllig chokladsmak. 

Toppa sedan med minimarshmallows för en fulländad upplevelse.  

 ■
 ■
 ■

 ■
 ■
 ■

Storlek på asken: 6x20x20 cm.
Innehåller 210 gram.
Förpackas i transportkartong om 8 
stycken.

Nyhet

LAGERVARA

Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
1 - 90 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad

STOCK ITEM

HÄLSNING

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

GREETING

LAGERVARA

Normalt 1-2 dagars hanteringstid. 
1 - 90 st. Större kvantiteter offereras.
Ingen startkostnad

STOCK ITEM

HÄLSNING

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

GREETING

marshmallows.
Rund etikett, 60 mm.

Förpackas i transportkartong om 30 
stycken.



visste vi värdet i produktmedia, i att kommunicera ut budskap på ett 

kunden stoppar ner i väskan och tar med sig hem?

-
arna trycker vi ditt eget budskap på. Mycket ur vårt sortiment kan 

eller en fras på redan färdig bakgrund.

-

för att bära ditt budskap hela vägen från kundmöte till genomförd 
affär.

På Bregmos Reklamgodis AB har vi egen chok-
ladtillverkning. Dessutom trycker och packar vi 

-

värmer upp våra lokaler, till framställandet av våra produkter.

Tänk dig att du är på en mässa. Du är där som besökare. Framför dig 
brer den stora salen ut sig, fylld med montrar och representanter 
från olika företag. Du har något slags förutfattad mening om några 

dig och att en del inte alls är det. Du söker dig såklart först till de 
företag som tilltalar dig mest. Men sen då? Vilket av de där företagen 
kommer du lägga på minnet?

När du kliver ut genom dörrarna, lämnar mässan bakom dig och 

tablettask där i. Du klickar kanske igång din telefon, scrollar snabbt 

Du stoppar en tablett i 
munnen. Och asken du 
håller i handen, med ett 
av företagen från mäss-
ans logga på, stoppar du 
tillbaka ner i väskan, redo 
att stilla suget mellan 
måltider nästa gång. Vår 
produktmedia är reklam 
du inte scrollar förbi. Det 
är reklam du kan ta på.

Om Bregmos Reklamgodis



Miljö - ISO 14001 

använder vi grön el i våra lokaler.

 
-

tion och märker våra ekologiska produkter med EU-symbolen 

utvalda ekologiska produkter i vårt sortiment.

Välj till någon av våra Plustjänster 
-

Specialpack 
Önskar du få dina produkter packade på ett annat sätt än vad 

Vi kan t.ex. blanda dina smaker och tryck, eller byta ut trans-
port-förpackningen mot en annan lämplig.

Specialdistribution 

-

 

som du kan visa din kund.

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

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

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

med sin transportör och debitera fraktkostnaden baserat på 
Bregmos transportavtal. 

Bregmos tar inte ansvar för det arbete transportören utför 

bestämmelser. www.transportforetagen.se/ForbundContainer/

Leveransbestämmelser 
-

stämmelser 2016. 
http://www.pwa.se/wp-content/uploads/2016/04/ 
PWA-Leveransbestämmelser.pdf

Material – original för tryck 

-

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

Vi använder bara grön el i våra lokaler, och vi värmer upp dem 
genom att leda tillbaka överskottsvärmen från våra tryckpressar in 

-
askar.

vatten- och UV-baserade färger vilket minskar utsläpp av kemikalier 
till nära noll. Det spill som ändå blir går som brännbart eller till 
nedbrytning via Stena Metall.

Med miljön i fokus



•
•
•
• Smaksätter ditt varumärke
•

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

Jul-Kat 1.0 

Bregmos Reklamgodis - en del av Bregmos Group

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

ISO 14001 och trycker på 
livsmedelsgodkända papper 
med vattenbaserade färger.

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

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

B R kl di

Quatre – snabbare.  Bara 5 produktionsdagar.

Tablettask – smartare.  

Nya Promo Bag - med  sockerfritt och moccabönor

Nya Prom
NYHET!

Tvistad karamell – säkrare.  Förenklad prissättning.

Quatre – snabbare

Yeppos – smidigare. Välj enkelt mellan 2 leveranstider.

Testa Bregmos nya system:

- Smartare
- Snabbare

- Säkrare

STANDARD

FAST

EXPRESS

SERVICES

PRODUCER

Den svenska producenten med korta ledtider

ENVIRONMENT

Grön el
ISO 14001
Ekologisk  certifiering


