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Vingummifigurer
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Styrk dit budskab med en flot figur

Mini pose

Haribo ClickMix

med vingummi - frit valg af figur

 ingummi med 10% frugt fra frugtkoncentrat.
V
Naturlige aromaer og farver. Dit design trykkes på en
blank folie, som er hvid eller transparent. Du kan frit
vælge mellem mange figurer.

NATURLIG

FARVE

Vingummi, lakrids, dragé, konfekt og skum - det bedste
fra Haribo. En sikker vinder hos både børn og voksne.
Dit design trykkes i et dækkende farvetryk på låget.
Varedeklarationen placeres under bunden.

FARVE

NATURLIG

AROMA

EKSPRESPRODUKTION

BESTIL
FRA KUN

STK.

Se første side i dette kapitel

Størrelse

85 x 60 mm

Indhold

10 g

Pose/Bedst før

1 Varenr. 110101000, standardfolie og farver,
12 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring
2 Varenr. 110101310, kompostérbar folie og farver,
6 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring

Varenr.

10003-K Tranparent bæger
10003-S Sort bæger

Størrelse

Låg: Ø 75 mm, højde på bæger: 45 mm

Indhold

60 g. Click Mix med blanding af vingummi, lakrids,
dragé, konfekt og skum.

Bedst før

12 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring

Bæger

Plastbæger m. folielåg, der kan afrives

Design

Dit design på hele posen

Design

Dit design på hele folielåget

Farver

1-4 PANTONE-farver eller farvetryk i CMYK

Farver

Farvetryk i CMYK

Sammenpakning

250 stk. / karton

Produktionstid

Transparent bæger: 7 hverdage
Sort bæger: 12 hverdage
Gælder efter din godkendelse af fabrikkens
produktionsfil med dit layout.
Ekskl. tidsforbrug på fragt

Sammenpakning

50 stk. / karton

Mindste ordre

100 stk.

Produktionstid	17 hverdage efter din godkendelse af
fabrikkens produktionsfil med dit layout
Mindste ordre
Priser

3.500 stk.
1

Antal

Kr. pr. stk.

3.500 stk.		

1,86

5.000 stk.		

1,79

10.000 stk.		

1,61

20.000 stk.		

1,48

50.000 stk.		

1,38

2

INKL.

SUKKER
AFGIFT

+ 0.15 kr. pr. stk. for brug af kompostérbar folie og farver

Opstartspriser
Første bestilling
Genbestilling

750,00 kr. pr. pantonefarve (CMYK koster 4 farver)
500,00 kr. i alt ved genbestilling

SMÅ
ORDRER

Priser
Antal
100 stk.		

Kr. pr. stk.
16,00

200 stk.		

15,00

500 stk.		

14,00

1.000 stk.		

12,00

5.000 stk. 		

10,00

INKL.

SUKKER
AFGIFT

Opstartspris		0,00 kr. (opstart er inkluderet i ovenstående priser)
Det transparente bæger kan leveres ekspres. Det betyder, at vi
afsender 3 hverdage efter din godkendelse af produktionsfilen.
Tillæg for ekspres 500,00 kr.
Denne vare kan leveres ekspres. Det betyder, at vi afsender
varen 7 hverdage efter din godkendelse af produktionsfilen.

EKSPRES

PRODUKTION
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Vælg figur

Syrlinger

Økologiske Bamser

Syrlig vingummi med aroma og farve fra planteekstrakt. Vælg mellem cola/lemon eller solbær. Dit design
trykkes på en blank folie i hvid eller transparent. Designfladen er 100 x 75 mm på forsiden og fortsætter om på
bagsiden.

Vingummi fremstillet af certificerede økologiske
ingredienser. Dit design trykkes på blank hvid eller
transparent folie.Designfladen på forsiden er  85 x 60
mm og fortsætter om på bagsiden.

NATURLIG

FARVE

NATURLIG
FARVE
AROMA

NATURLIG

AROMA

A

NATURLIG

FARVE

B

Varenr.

110101021

Vælg selv figur

Vælg selv figur

Fra 320 kg (16.000 poser) kan du vælge en anden
figur. Se figurerne på første side i dette kapitel

Fra 320 kg (32.000 poser) kan du vælge en anden
figur. Se figurerne på første side i dette kapitel

Størrelse

85 x 60 mm

Indhold

10 g

Pose/Bedst før

1

A Syrlig cola/lemon   B
Smag	

Syrlig solbær
med 10 % frugt fra frugtkoncentrat

Størrelse

100 x 75 mm

Indhold

20 g

Bedst før

12 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring

Folie

Hvid eller transparent

Design

Dit design på hele posen

Farver
Sammenpakning

Hvid eller transparent

Design

Dit design på hele posen

1-4 PANTONE-farver eller farvetryk i CMYK

Farver

1-4 PANTONE-farver eller farvetryk i CMYK

200 stk. / karton

Sammenpakning

250 stk. / karton

Produktionstid	17 hverdage efter din godkendelse af
fabrikkens produktionsfil med dit layout

3,45

5.000 stk.		

2,87

10.000 stk.		

2,69

20.000 stk.		

2,56

INKL.

SUKKER
AFGIFT

750,00 kr. pr. pantonefarve (CMYK koster 4 farver)
500,00 kr. i alt ved genbestilling

2.500 stk.

Priser

1

Antal

Kr. pr. stk.

5.000 stk.		

2,39

10.000 stk.		

2,21

20.000 stk.		

2,08

50.000 stk.		

1,98

2

INKL.

SUKKER
AFGIFT

+ 0.15 Kr. pr. stk. for brug af kompostérbar folie og farver

Opstartspriser
Første bestilling
Genbestilling

750,00 kr. pr. pantonefarve (CMYK koster 4 farver)
500,00 kr. i alt ved genbestilling
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Kr. pr. stk.

2.500 stk.		

Opstartspriser
Første bestilling
Genbestilling

Mindste ordre

2.500 stk.

Priser
Antal

2 Varenr. 110101365, kompostérbar folie og farver,
6 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring

Folie

Produktionstid	17 hverdage efter din godkendelse af
fabrikkens produktionsfil med dit layout
Mindste ordre

Varenr. 110101100, standardfolie og farver,
6 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring

Sukkerfri Bamser

Mini-støbeform

dit eget logo formet i vingummi

 ukkerfri vingummi af maltitol sirup. Aromaer og farS
ver fra planteekstrakt. Dit design trykkes på blank hvid
eller transparent folie. Designfladen på forsiden er  85
x 60 mm og fortsætter om på bagsiden.

Vingummi efter din egen form. Indeholder 10% frugt
fra frugtkoncentrat. Naturlige aromaer og farver fra
planteekstrakt. Dine figurer pakkes i små poser, der
også er trykt med dit design.

NATURLIG

FARVE

NATURLIG

NATURLIG

AROMA

AROMA

NATURLIG

FARVE

DANSK

Varenr.

110101005

Varenr.

110101150

Størrelse

85 x 60 mm

Vælg selv figur

Indhold

10 g

Fra 320 kg (32.000 poser) kan du vælge en anden
figur. Se figurerne på første side i dette kapitel

Størrelse

85 x 60 mm

Indhold

10 g

Bedst før		12 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring
Hvid eller transparent

Design

Dit design på hele pose

Farver

Bedst før

6 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring

1-4 PANTONE-farver eller farvetryk i CMYK

Folie

Hvid eller transparent

Design

Dit design på hele posen

Sammenpakning

250 stk. / karton

Farver

1-4 PANTONE-farver eller farvetryk i CMYK

Produktionstid

30 hverdage efter din godkendelse af
fabrikkens produktionsfil med dit layout

Sammenpakning

250 stk. / karton

Mindste ordre

16.000 stk.

Priser
Antal

Kr. pr. stk.

16.000 stk.		

1,91

32.000 stk.		

1,82

50.000 stk.		

1,68

90.000 stk.		

1,45

Opstartspriser
Første bestilling
Genbestilling

INKL.

SUKKER
AFGIFT

750,00 kr. pr. pantonefarve (CMYK koster 4 farver)
500,00 kr. i alt ved genbestilling

Pris for støbeform		9.995,00 kr. engangsbeløb
Test-støbeform

Produktionstid	17 hverdage efter din godkendelse af
fabrikkens produktionsfil med dit layout

1.995,00 kr. engangsbeløb
(kun hvis ordre annulleres)

Mindste ordre

2.500 stk.

Priser
Antal

Kr. pr. stk.

2.500 stk.		

2,65

5.000 stk.		

1,95

10.000 stk.		

1,76

20.000 stk.		

1,63

50.000 stk.		

1,54

Opstartspriser
Første bestilling
Genbestilling

INKL.

SUKKER
AFGIFT

750,00 kr. pr. pantonefarve (CMYK koster 4 farver)
500,00 kr. i alt ved genbestilling
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Folie

Jellybeans mini pose

Pastilæske

Klassiske Jelly Beans i en lille pose. Dit design trykkes
på blank folie i hvid, transparent eller sølv. Designfladen
er 52 x 62 mm på forsiden og fortsætter om på bagsiden.

Klassiske Jelly Beans eller vingummiruder i pastilæske.
Dit design trykkes i et flot dækkende farvetryk. Du kan
også designe på tre små sider. Æsken er den perfekte
budbringer.

MEGET

SYNLIG

FARVE

REKLAME

Lakridspastiller

lakrids

lakrids

Sukkerfri pastil

dragee

Choko-linser

vingummi

vingummi

Størrelse

52 x 62 mm

Størrelse

Indhold

ca 6 g, Jelly Beans

Indhold

Bedst før

15 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring

Bedst før

Folie

Hvid, sølv eller transparent

Varianter

Design

Dit design på hele posen

Farver

1-4 PANTONE-farver eller farvetryk i CMYK

10 hverdage efter din godkendelse af
fabrikkens produktionsfil med dit layout

Mindste ordre

1.000 stk.

Priser

Kr. pr. stk.

Antal

Fransk pastil

Design

SMÅ
ORDRER

lakrids

Sukkerfri pastil

lakrids

Blød pastil

lakrids

dragee

Lakridspinde

dragee

Choko-linser

Vælg mellem Jelly beans, vingummiruder Blød

lakrids, Hårdlakrids
lakrids, Lakridsgrus, Sukkerfri Lakrids,
lakrids

Pepito

Klassisk pastil

Dit design på hele æsken

vingummi

Beans
FarvetrykJelly
i CMYK

Sammenpakning

50 stk. / karton

vingummi

Ruder

salt eller sødt?

Produktionstid	10 hverdage efter din godkendelse af
ikke i katalog
fabrikkens produktionsfil
med dit layout

Priser

3-farvet

4-farvet

1.000 stk.		

2,50

2,60

2,70

2,80

2.000 stk.		

2,00

2,10

2,20

2,30

510 stk.		

7,95

3.000 stk.		

1,80

1,90

2,00

2,10

1.260 stk.

5,95			

5.000 stk.		

1,60

1,70

1,80

1,90

2.520 stk.		 4,95			

10.000 stk .

1,45

1,55

1,65

1,75

5.010 stk.		

Antal

SMÅ
ORDRER

510 stk.

2-farvet

Opstartspriser
Første bestilling
Genbestilling

Grus

12 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring

1-farve

SUKKER
AFGIFT

lakrids

Hård pastil

54 x 46 x 12 mm, indpakket i cellofan

Farver

Mindste ordre
INKL.

Ruder

Lakridspastiller

ikke i katalog
ca 20 g

lakrids

Produktionstid

Grus

lakrids

Fransk pastil

Kr. pr. stk.

lakrids

Pepito

lakrids

Klassisk pastil

INKL.

SUKKER
AFGIFT

4,35		

10.020 stk.		 3,90			
950,00 kr. pr. pantonefarve (CMYK koster 4 farver)
500,00 kr. i alt ved genbestilling

Tillæg for ekspres 500,00 kr.
Denne vare kan leveres ekspres. Det betyder, at vi afsender
varen 7 hverdage efter din godkendelse af produktionsfilen.

EKSPRES

PRODUKTION

Opstartspriser
Første bestilling
Genbestilling

650,00 kr. pr. pantonefarve (CMYK koster 4 farver)
300,00 kr. i alt ved genbestilling
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Varenr.

200 stk. / karton

lakrids

salt eller sødt?
90030

90020

Sammenpakning

Hård pastil

dragee

Lakridspinde

Jelly Beans

Varenr.

lakrids

Blød pastil

Vitamingummi
med fersken smag

Lækre vingummier med fersken smag, som indeholder
vitatimer såsom Vitamin B1, B2, B6 og B12.
Vingummierne indeholder 10% frugt fra juicekoncentrat.

VITAMINER

Varenr.

110101024

Størrelse

100 x 75 mm		

Indhold

20 g

Bedst før

12 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring

Folie

Hvid eller transparent

Design

Dit design på hele posen

Farver

1-4 PANTONE-farver eller farvetryk i CMYK

Sammenpakning

200 poser/ karton

Produktionstid	17 hverdage efter din godkendelse af
fabrikkens produktionsfil med dit layout
5.000 stk.

Priser
Antal

Kr. pr. stk.

5.000 stk.		

2,87

10.000 stk.		

2,69

20.000 stk.		

2,56

Opstartspriser
Første bestilling
Genbestilling

INKL.

SUKKER
AFGIFT

750,00 kr. pr. pantonefarve (CMYK koster 4 farver)
500,00 kr. i alt ved genbestilling
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Mindste ordre

