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SNACKA OM ATT FIXA
TUGGET
Att planera och vara väl förberedd för spännande
utmaningar, upplevelser och nya möten är A och O.
Och en fräsch andedräkt är minst lika viktigt.
Vi har så klart tänkt på detta och erbjuder både
sockerfria tuggummin och friska minttabletter i
förpackningar som räcker länge. Dessutom har de
ytor för tryck med extra bra bildåtergivning.

DOUBLEGUM
Smart portionsförpackning för snabba budskap.
Två tuggummin i en behändlig liten bjudpåse som är ypperlig för tryck av
budskap, logos och bilder. Även denna förpackning har lång hållbarhet. De är
sockerfria och innehåller xylitol.
Produktionstid: 20 arbetsdagar från godkänt korrektur.
Hållbarhet: ca 18 månader
Tryckmetod/färger: Flexo, CMYK.
Papper: vit eller transparent folie.
Innehåller 2 stk. sockerfria tuggummin.
Artnr. 16551
För mer info och mallar se www.bregmos.se.

bregmos.se
För fullständiga villkor, se gällande prislista. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.
Produktbladet skapat 2017-01-02.

FÖRENA NYTTA MED GODISNÖJE
Förpackat godis är en liten detalj som kan ge stora effekter för affärerna. Inte minst genom att upprepa sin logotyp
många gånger skapar igenkänning. Att göra det med hjälp av goda smaker och budskap på förpackningar kommer
att bidra till att relationer kan inledas och byggas genom färska minnesbilder.

SMAKRIKA TIPS OCH GIVANDE TANKAR
- I vår chokladfabrik i Borgstena utvecklar, tillverkar
och förpackar vi vår egen choklad i olika smaker.

- Vi tillverkar, trycker och packar på nära håll, vilket
innebär extra bra service med snabba leveranser.

- Godiset är närproducerat, kontrollerat och packat
i förpackningar som är godkända för livsmedel.

- Godiset är alltid färskt och läggs inte på lager utan
tillverkas, packas och levereras efter beställning.

- Vi är miljöcertifierade och trycker på livsmedelsgodkända papper med vattenbaserade färger.

- Vi har erfarenhet av både idéer och lösningar till
allt från gott godis till förpackningar med budskap.

FÖR EN BÄTTRE MILJÖ

EN KREATIV PARTNER

Vi arbetar för en hållbart bra miljö och är certifierade
enligt ISO 14001. Vi använder oss av grön el och i vårt
eget tryckeri använder vi oss av vattenbaserade färger.
För att bidra till att förpackningar samlas in, är vi även
anslutna till FTI som ser till att förpackningar återvinns
på allra bästa tänkbara sätt

En bra idé med ett genomarbetat utförande innebär
alltid mer framgångsrika resultat. Genom många år av
erfarenheter vet vi hur förpackat godis kan göra
susen. Flera välkända varumärken och företag har
med största belåtenhet låtit vårt förpackade godis
bära deras budskap. Det är vi extra stolta över.

Hör av dig om du vill veta mer om vårt miljöarbete,
vi berättar gärna mer om hur vi arbetar för att vår jord
ska bli till en bättre plats att leva och bo på.

Känn dig alltid välkommen att höra av dig, så kan
vi berätta om hur ditt företag kan smaka godare.
Vi hörs!

FÖRPACKAT GODIS
FÖR BÄTTRE AFFÄRER
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