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SÄTT SMAK PÅ DITT FÖRETAG
Våren är här och så även glädjen som kommer med påsken. För vem blir
inte glad av påskgodis? Med vårt påskgodis skapar ni ett gott intryck och
sätter smak på ert företag. I många år har vi hjälpt företag att skapa goda
relationer med sina kunder och medarbetare och för att skapa denna
goda upplevelse har vi valt ut godis av bästa kvalitet som förpackas i
klassiska och kreativa förpackningar. I vårt påsksortiment hittar ni goda
påskgåvor som garanterat blir en uppskattad överraskning till kunder och
medarbetare. Hur smakar ditt företag?
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FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Priser
Samtliga priser i katalogen är angivna i SEK, moms 12 % och frakt tillkommer.
Vid faktura under 500 kr tillkommer en faktureringsavgift på 50 kr.
Betalningsvillkor
För av Karamello Sverige AB kreditgodkända kunder sker betalning mot
faktura, 30 dagar netto. Betalning efter förfallodag räntefaktureras. I övrigt
sker leverans mot postförskott/efterkrav.

Leveransvillkor
Karamello Sverige AB ansvarar ej för transportskador uppkommna från lager
till kund. Vi styrs av Postens leveransgarantier gällande utdelning. Vi reserverar
oss för kvantitetsavvikelser i leveransen med +/- 10% på tryckorder.
Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel i produktkatalogen.

PÅSKÄGG LÖSVIKTSGODIS

PÅSKHÄLSNING
Påskkort

Art.nr: 61717

Jätte

35 cm

Art.nr: 729

3000 g

685 kr

Banderoll invändigt

Art.nr: 61717

15 kr

Stor

25 cm

Art.nr: 725

1300 g

295 kr

Banderoll runt

Art.nr: 61717

15 kr

Mellan

18 cm

Art.nr: 724

500 g

125 kr

Vid köp av påskkort eller banderoll ingår tryckt standardmotiv med er

Liten

15 cm

Art.nr: 719

300 g

75 kr

logotyp i 4-färgstryck (CMYK). Finns i två teman, vitt eller gult. För helt

Alla påskägg krympplastas efter att de fyllts med valt godis. Påskägg kan
även packas med cellofan och rosett istället för lock till samma pris. Välj
till en påskhälsning med ett påskkort eller en banderoll tryckt med er
logotyp för en extra tydlig avsändare.
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100x70 mm

15 kr

egendesignat påskkort/banderoll tillkommer det en klichékostnad på
600 kr/design.

+ PÅSKKORT / BANDEROLL

FÖR ORDER

+46 (0) 13 24 43 90

order@karamello.com

PÅSKÄGG LÖSVIKTSGODIS
Jumbo

40cm

Art.nr: 739

6000 g

799 kr

Jätte

35 cm

Art.nr: 714

5000 g

685 kr

Stor

25 cm

Art.nr: 713

1600 g

269 kr

Mellan

18 cm

Art.nr: 712

680 g

119 kr

Liten

15 cm

Art.nr: 711

400 g

75 kr

Alla påskägg krympplastas efter att de fyllts med valt godis. Påskägg kan
även packas med cellofan och rosett istället för lock till samma pris. Välj
till en påskhälsning med ett påskkort eller en banderoll tryckt med er

+ PÅSKKORT / BANDEROLL

logotyp för en extra tydlig avsändare.

PÅSKHÄLSNING
Påskkort

Art.nr: 61717

100x70 mm

15 kr

Banderoll invändigt

Art.nr: 61717

15 kr

Banderoll runt

Art.nr: 61717

15 kr

Vid köp av påskkort eller banderoll ingår tryckt standardmotiv med er
logotyp i 4-färgstryck (CMYK). Finns i två teman, vitt eller gult. För helt
egendesignat påskkort/banderoll tillkommer det en klichékostnad på
600 kr/design.
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INSLAGET GODIS
Påskkorg liten

Art.nr: 61701

1500 g

Påskkorg mellan

Art.nr: 61702

2500 g

299 kr
419 kr

Påskkorg stor

Art.nr: 61703

3500 g

549 kr

Påskkorg jätte

Art.nr: 61700

5000 g

729 kr

PÅSKÄGG
PÅSKHÄLSNING
Påskkort

Art.nr: 61717

100x70 mm

15 kr

Vid köp av påskkort ingår tryckt standardmotiv med er logotyp i

Korg, 15 x 9 cm ägg

Art.nr: 723

1800 g

595 kr

Extra ägg

Art.nr: 710

120 g

32 kr

Korgen packas med cellofan och lila rosett.

4-färgstryck (CMYK). Finns i två teman, vitt eller gult. För helt egendesignat påskkort tillkommer det en klichékostnad på 600 kr/design.

+ PÅSKKORT
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INSLAGET GODIS

TRÄLÅDA PRALINER

Trälåda liten

Art.nr: 61736

800 g

199 kr

Trälåda liten

Trälåda mellan

Art.nr: 61737

1500 g

299 kr

Inbränd logotyp ingår vid köp av fler än 50 st lådor. För inbränd

Trälåda stor

Art.nr: 61738

2500 g

439 kr

logotyp tillkommer en klichékostnad på 500 kr per bränning. För

Inbränd logotyp ingår vid köp av fler än 50 st lådor. För inbränd
logotyp tillkommer en klichékostnad på 500 kr per bränning. För
extra bränningar tillkommer även 5 kr per bränning och låda.

Art.nr: 61754

400 g

199 kr

extra bränningar tillkommer även 5 kr per bränning och låda.
Vid köp av färre än 50 st ingår istället ett standardkort med tryckt
logotyp till varje låda. Leveranstid ca 3 veckor efter godkänt korrektur.

Vid köp av färre än 50 st ingår istället ett standardkort med tryckt
logotyp till varje låda. Leveranstid ca 3 veckor efter godkänt korrektur.

+ PÅSKKORT
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FÖR ORDER

+46 (0) 13 24 43 90

order@karamello.com
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PLÅTBURKAR BANDEROLL & ETIKETT
Lösviktsgodis

PLÅTBURKAR DIGITALTRYCK

Art.nr: 734

1300 g

229 kr

Lösviktsgodis

Art.nr: 61734

1300 g

269 kr

Inslaget godis

Art.nr: 733

1000 g

229 kr

Inslaget godis

Art.nr: 61735

1000 g

269 kr

Anthon Bergs mandelägg

Art.nr: 732

150 g

75 kr

Vid köp av plåtburk med banderoll ingår tryckt standardmotiv med er

För digitaltryckta burkar tillkommer en klichékostnad på 3900 kr.
Minsta antal för digitaltryckt burk är 300 st, leveranstid 4-5 veckor.

logotyp i 4-färgstryck (CMYK). För helt egen design på förpackningarna
tillkommer det en klichékostnad på 900 kr/design. Leveranstid ca 2
veckor efter godkänt korrektur. Minsta antal är 25 st.
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FÖR ORDER

+46 (0) 13 24 43 90

order@karamello.com

ANNAT GO DI S
PA P PA S KA R / PÅ S K ÄGG I BOX

EGENTRYCKT BOX
Inslaget godis

Art.nr: 61775

225 g

69 kr

Påskägg

Art.nr: 61777

325 g

69 kr

Tryckt standardmotiv med er logotyp i 4-färgstryck (CMYK) ingår. För helt
egendesignad box tillkommer det en klichékostnad på 600 kr/design.
Minsta antal 100 st.

PAPPASK/SKÅL
Inslaget godis

Art.nr: 61778

340 g

89 kr

Påskägg

Art.nr: 61779

580 g

89 kr

Tryckt standardmotiv med er logotyp i 4-färgstryck (CMYK) ingår. För helt
egendesignad box tillkommer det en klichékostnad på 600 kr/design.
Minsta antal 100 st.

PAPPAUTOMAT
Inslaget godis

Art.nr: 61776

1000 g

199 kr

Etikett med påskhälsning och er logotyp i 4-färgstryck (CMYK) ingår,
etiketten täcker hela främre displayytan. För helt egendesignad etikett
tillkommer det en klichékostnad på 600 kr/design.

ÄGG-BOX
Chokladägg, 4st

Art.nr: 750

45 g

39 kr

Sleeve med påskhälsning och er logotyp i 4-färgstryck (CMYK) ingår. För
helt egendesignad sleeve tillkommer det en klichékostnad på
600 kr/design.
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SÄTT SMAK
PÅ DITT
FÖRETAG!

Karamello Sverige AB
Roxtorpsgatan 18, 58273 Linköping
+46(0)13244390 - info@karamello.com
www.karamello.com

