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Slik & Snacks
 med dit budskab

PRISLISTE NORGE
Se alle produktdetaljer på www.aquadana.no
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ChocoLakrids D‘lux

Varenr.  90002 
Din reklame   Dit design på hele folien
Farver 1-4 Pantonefarver
Indhold 1 Choko-lakridskugle
Folie Sølvmetallisk, transparent eller hvid
Sammenpakning 500 g pr. pose
Produktionstid  10 hverdage. Tillæg transporttid.
Detaljer Se produktet på www.aquadana.nomm

Priser 
Ved køb af      NOK pr. kg    Cirka stk.           
10 kg  369,-     2.700 stk.
15 kg  336,-     4.050 stk.
25 kg   285,-     6.750 stk.
35 kg  271,-     9,450  stk.
50 kg     253,-    13.500 stk.
100 kg     245,-      20.250 stk.
250 kg      229,-    67.500 stk.

Opstartspris 875,00  NOK pr. pantonefarve ved første ordre 
 679,00  NOK i alt ved genbestilling

Chokolakrids sølvkugler indpakket enkeltvist i folie 
med dit design. Vi trykker dit design på blank folie i 
hvid, transparent eller sølv. Du kan designe hele folien, 
og dit logo kan placeres eksklusivt på forsiden.

Bolsjedåse
Velsmagende bolsjer i transparent dåse med sort 
skruelåg. God plads til dit logo og flere budskaber på 
etiketten, som går hele vejen rundt om dåsen.Dit de-
sign trykkes i et flot farvetryk (CMYK).

Varenr.  90014 
Din reklame Din design på hele etiketten omkring dåsen
Farver Farvetryk (CMYK)
Indhold 200 g bolsjer, frit valg mellem varianter
Dåse Transparent, sort skruelåg
Sammenpakning 50 stk. pr. kasse
Produktionstid  10 hverdage.Tillæg transporttid.
Detaljer Se produktet på www.aquadana.no

Priser 
Ved køb af           NOK pr. stk. 
50 stk.   44,-
100 stk.  39,-
200 stk.  36,-
300 stk.   34,-
500 stk.  32,-

Opstartspris 389,00 NOK  i alt ved første ordre (og genbestilling)
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Varenr.  90000 
Din reklame Dit design på hele folien (fast placering af logo)
Farver 1-4 Pantonefarver
Indhold 1 bolsje, frit valg for hver 5. kg
Folie Sølvmetallisk, transparent eller hvid
Produktionstid  10 hverdage. Tillæg transporttid. 
Sammenpakning 500 g pr. pose
Detaljer Se produktet på www.aquadana.no

Priser    
Ved køb af                     NOK pr. kg    Cirka stk.
10 kg  232,-    2.200 stk.
15 kg  206,-    3.300 stk. 
25 kg  169,-     5.500 stk.
35 kg  161,-    7.700 stk. 
50 kg  151,-    11.000 stk.
100 kg  135,-    22.000 stk.
250 kg  127,-    55.000 stk. 
500 kg  122,-                     110.000 stk. 

Opstartspris 875,00  NOK pr. pantonefarve ved første ordre 
 679,00  NOK i alt ved genbestilling

Bolsjer D‘lux
Bolsjer indpakket enkeltvist i folie med dit design. Vi 
trykker dit design på blank folie i hvid, transparent eller 
sølv. Du kan designe hele folien, og dit logo kan place-
res eksklusivt på forsiden på alle bolsjer.

Bolsjer Twist
Bolsjer indpakket enkeltvist i folie med dit design. Vi 
trykker dit design på blank folie i hvid, transparent eller 
sølv. Du kan designe hele folien, og dit logo vil blive 
gentaget på folien (ingen fast forside)

Varenr.  91100 
Din reklame Dit design på hele folien (logo gentages)
Farver 1-4 Pantonefarver
Indhold 1 bolsje, frit valg for hver 5. kg
Folie Sølvmetallisk, transparent eller hvid
Produktionstid  10 hverdage. Tillæg transporttid.
Sammenpakning 500 g pr. pose
Detaljer Se produktet på www.aquadana.no

Priser    
Ved køb af        NOK pr. kg      Cirka stk.
10 kg   232,-    2.400 stk.  
15 kg   214,-    3.600 stk.
25 kg   184,-    6.000 stk.   
35 kg  175,-     8.400 stk.  
50 kg   165,-    12.000 stk.
100 kg        145,-    24.000 stk.
250 kg      141,-    60.000 stk.
500 kg        129,-                       120.000 stk.

Opstartspris 875,00  NOK pr. pantonefarve ved første ordre 
 679,00  NOK i alt ved genbestilling
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Varenr.  90030
Din reklame Dit design på hele overfladen (på nær bunden)
Farver Farvetryk (CMYK)
Indhold 20 g pastiller, frit valg mellem varianter
Æske Indpakket i cellofan 
Sammenpakning 30 stk. pr. kasse
Produktionstid   10 hverdage. Tillæg transporttid.
Detaljer Se produktet på www.aquadana.no 

Priser 
Ved køb af           NOK pr. stk.  

510 stk.  10,50 
1260 stk.  7,70 
2.520 stk.  6,45 
5.010 stk.  5,65 
10.020 stk.  5,10 

Opstartspris 875,00 NOK i alt ved første ordre 
 679,00 NOK i alt ved genbestilling

Varenr.  90030
Din reklame Dit design på hele overfladen (på nær bunden)
Farver Farvetryk (CMYK)
Indhold 20 g sukkerfri saltlakridspastiller
Æske Ikke indpakket i cellofan 
Sammenpakning 30 stk. pr. kasse
Produktionstid   10 hverdage. Tillæg transporttid.

Priser 
Ved køb af           NOK pr. stk.  

510 stk.  7,82  
1260 stk.  7,07 
2.520 stk.  5,72 
5.010 stk.  5,38 
10.020 stk.  4,99 

Opstartspris 875,00 NOK i alt ved første ordre 
 679,00 NOK i alt ved genbestilling

Pastilæske D'luxPastilæske Best Price
Æsken indeholder pastiller efter dit eget valg og er 
din perfekte budbringer. Dit design trykkes i et flot 
dækkende farvetryk på alle æskens sider, og æsken 
pakkes ind i cellofan.

Æsken indeholder sukkerfri saltlakridspastiller, 
og er din perfekte budbringer pa alle årstider. Dit 
design trykkes i et flot dækkende farvetryk på alle 
æskens sider. 

Frit valg mellem vores varianter

Indpakket i cellofan
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Sæt knas på dit logo med en af vores sprøde chips- 
varianter. Her lige fra flæskesvær til popcorn.  
Du får dit design på hele posen, så der er plads til  
flere budskaber.

Chips i pose

Design Dit design på hele posen
Farver 1-4 Pantonefarver
Indhold/varenr.  Frit valg mellem vores varianter
 Popcorn 10 g   
 Flæskesvær 20 g    
 Barbeque 25 g  
 Bacon Chips 20 g  
 Salte Skruer 25 g 
 SourCream & Onion 25 g 
 Salte Chips 25 g

Sammenpakning 100 stk./ kasse
Produktionstid  12 hverdage. Tillæg transporttid.
Detaljer Se produktet på www.aquadana.no

Priser NOK pr. stk.
Ved køb af      1-colour     2-Farver    3-Farver   4-Farver 
1.000 stk.  11,53 12,21 12,60 13,57 
2.000 stk.  9,88 9,98 10,27 10,85 
3.000 stk.  9,11 9,40 9,49 9,79
5.000 stk.  8,53 8,72 8,82 9,11
10.000 stk.  7,85 8,04 8,14 8,23  
   

Opstartspris 875,00  NOK pr. pantonefarve ved første ordre 
 679,00  NOK i alt ved genbestilling

90100-Popcorn 
90100-Flæske 
90100-Barbeque 
90100-Bacon 
90100-Skruer 
90100-SCO 
90100

Snacks i bæger
Smart lille bæger med afriveligt låg.  
Dit design på hele låget i et flot farvetryk.  
Selve bægeret er transparent, så indholdet kan ses.

Priser     
Ved køb af    NOK pr. stk. A*              NOK pr. stk. B*
100 stk.   24,23  21,51 
200 stk.   22,87  20,25 
500 stk.   21,51  18,.80 
1.000 stk.   18,80  16,18 
5.000 stk.    16,18  13,47 

*A:  Choko-lakrids, Saltet Nøddemix      
*B:  Peanuts, Frugt- og Nøddemix, Chilinødder, Sød Finsk Lakrids,  
       ClickMix

Din reklame  Dit design på hele låget  (Diameter: 75 mm)
Farver Farvetryk (CMYK)
Produktionstid 7 hverdage* 
               
Sammenpakning 50 stk. pr. kasse
Mindste ordre 100 stk. (Peanuts: 1.000 stk.)   
Detaljer Se produktet på www.aquadana.no

Choko-lakrids 
Varenr. 10002K

Peanuts 
Varenr. 10014K

Saltet Nøddemix
Varenr. 10006K

Frugt- og Nøddemix
Varenr.  10013K

Chili Nødder
Varenr. 10001K

Sød Finsk Lakrids
Varenr. 10004K

ClickMix 
Varenr.  10003K
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