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Tervetuloa Bregmosin 
makeistehtaalle
Me Bregmosilla valmistamme makeisia ja makeis- 
pakkauksia, jotka kantavat teidän viestiänne ja vah-
vistavat tuotemerkkiänne sekä luovat hyvän perustan 
hyville suhteille. Tuotteemme soveltuvat mainiosti 
useisiin tilaisuuksiin: messuille, kokouksiin, tuote- 
lanseerauksiin, ja liikelahjoiksi. Tuoreet makeiset ovat 
myös hyvä aloitus tuloksekkaalle keskustelulle.

Tähän kuvastoon olemme koonneet tuotteet jotka 
sopivat mainiosti lahjoiksi tai pieneksi annettaviksi 
eri tilaisuuksissa.

Yhdessä meidän ja makeistemme kanssa teet  
joulustasi erityisen hyvän.

Hyvänmakuiset herkut omasta 
tehtaastamme Borgstenassa
Olemme tietenkin hyvin ylpeitä omasta suklaa-
tehtaastamme, jossa valmistamme ja pakkaamme 
omaa suklaatamme.

Yhdessä lisensoidun suklaamestarin kanssa 
olemme valinneet huolellisesti parhaat raaka- 
aineet ja kehittäneet kokonaan oman suklaa-
reseptin. Sen tuloksena tarjoamme laadukasta 
Bregmosin suklaata.

Olemme mukana ja tuemme World Cocoa Foun- 
dation toimintaa ympäristöystävällisen ja kestävän 
kaakaotuotannon kehittämiseksi. Suklaamme 
on korkealaatuinen sekä makua ja ympäristöä 
ajatelleen. Yksinkertaisesti täydellinen lahja!
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Vergani Assorted 
Suklaa-asiantuntia Verganin 
huippusuositut suklaakonvehdit
Valikoima erimuotoisia, italialaisia konvehteja 
miedoilla täytteillä. Makuina valkosuklaa, crisp 
ja pehmeä nougat, päällystetty tummalla tai 
valkosuklaalla. Konvehdit ovat kääritty värillisiin 
kultapapereihin ja sopivat sekä tarjottaviksi kahvin 
kanssa että hienoiksi joululahjoiksi. 

Tuotenro. 51012

Bregmos Selected 
Kääresuklaasekoitus,  
jossa kolme makua
Bregmos Selected on uusi maistuva suklaasekoitus: 
Dark (57%), Milk (34%), Caramel (34%). Suklaapalat 
valmistetaan omassa tehtaassamme Borgstenassa 
ja kääritään näyttävään hopeapaperiin.

Sopii lahjaksi niin arkeen kuin juhlaan.

Tuotenro. 21105

Quatre Chocolat 
Joulusekoitus
Omavalmisteinen suklaaneliö
Klassinen makupala joka sopii aina tarjottavaksi. 
Valmistetaan omassa tehtaassamme Borgstenassa, 
saatavana kahden maun sekoituksena: Quatre 
Dark, sopusuhtainen tumma suklaa ja Quatre 
Milk, perinteinen maitosuklaa. Suklaat on pakattu 
hopeapaperiin jonka ympärillä painettu kääre.

Tuotenro. 51007

AITO SUKLAA

TÄYTESUKLAA

UUTUUS 
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Henkilökohtainen lahja  
– helppo ja yksinkertainen!
Nyt on helppoa profiloida tuotteet ja tehdä  
joululahjasta henkilökohtainen. 
Etiketeissä ja korteissa on valkoinen tausta, 
saatavana eri kokoisina ja muotoisina, niissä on 
määritelty paikka logoille ja kahdelle lyhytlau- 
seiselle tervehdykselle. Saatavana myös kokonaan 
omalla suunnittelulla. 
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme niin autamme 
logon ja tekstin kanssa.

Joulutervehdykset

Vyöte ikkunarasiaan.  
Mitat: n 180x60 mm.

Neliönmuotoinen 
etiketti joka sopii 
Joulurasioihin ja 
Säilykepurkkiin.  
Mitat: n 90x74 mm.

Iso, pyöreä etiketti joka sopii 
Jouluämpäreihin.  
Mitat: n 100 mm.

Pieni, pyöreä etiketti Hot 
Chocolate pakkaukseen. 

Mitat: n 60 mm.

Helppo ja yksinkertainen  
– valitse teksti ja lähetä  

logosi mukaan.

Kortti Sinkkiämpäriin, Black 
Tube kippoon ja Vergani 
Special Pralines rasiaan. 
Mitat: n A6

Hyvää Joulua &  
Onnellista Uutta Vuotta

toivottaa

Hyvää Joulua &  
Onnellista Uutta Vuotta

toivottaa

Hyvää Joulua &  
Onnellista Uutta Vuotta

toivottaa

Hyvää Joulua  
& Onnellista Uutta 

Vuotta
toivottaa

Hyvää Joulua & Onnellista Uutta Vuotta
toivottaa

UUTUUS 
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Suunnittele oma 
Cube
Tilatessasi vähintään 96 kpl samalla painatuksella 
ja sisällöllä, tarjoamme mahdollisuuden tilata  
Cube 7 kokonaan omalla suunnittelulla.  
Ota meihin yhteyttä niin kerromme lisää.

First Impression Tukholmassa käyttää Cube 7 
tehdäkseen vahvan ensivaikutuksen asiakas-  
käynneillä ja tapahtumissa sekä antaa mukaan 
uusien kahviautomaattiasennusten yhteydessä.

ASIAKASESIMERKKI

UUTUUS 
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Cube 7 
Sisältönä sekoitus maito- ja tummaa 
Quatre Chocolat suklaata
Joulukuutio on täydellinen lahja, sisältönä Quatre 
Dark, sopusuhtainen tumma suklaa ja Quatre 
Milk, perinteinen maitosuklaa. Suklaat on pakattu 
hopeapaperiin jonka ympärillä painettu kääre.
Helppo tilata – seuraa ohjeita ylempänä.

Sisältää 120 g Quatre Chocolat  
Tuotenro. 51301

Cube 9 
Sisältönä Bregmos Selected
Cube 9 on hieman isompi pakkaus sisältönä 
Bregmos Selected, uusi kääresuklaasekoitus: Dark 
(57,5%), Milk (34%) ja Caramel (34,5%). 
Suklaapalat kääritään näyttävään hopeapaperiin.

Sisältää: 200 g Bregmos Selected  
Tuotenro. 51302

Cube 7 ja Cube 9
Tänä vuonna suositut Kuutiomme  
myös jouluaiheisina.  
Kuutioissa paikka logollenne.
Helppo tilata – kolme helppoa askelta:

1 Valitse pakkaus
Saatavana kaksi pakkauskokoa: Cube 7 ja Cube 9 (cm)

2 Valitse aihe
Kolme jouluaiheista painatusta kaikkiin kolmeen pakkaukseen. Neliväripainatus ja logo sisältyvät hintaan.

3 Valitse määrä
Lähetä tilaus logosi kanssa.

tilalle tulee 
teidän logo

Logonne tulee 
sekä kanteen että 
sivulle. Painatus 
sisältyy hintaan.

B LahjaA joulukuusi C Tähdet

Cube 7 sisältönä  
sekoitus Quatre  
Chocolat Milk ja Dark

Cube 9 sisältönä 
Bregmos Selected.

Suklaa 
valmistetaan 
omassa 
tehtaassamme 
Borgstenassa.
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Pastillirasiat
Pienet määrät suureen 
joulutunnelmaan
Suositut pastillirasiamme kahdella jouluaiheisella 
painatuksella. Tilausmäärät 100 kpl alkaen. 
Punaisen rasian sisältönä maistuva hedelmä- 
sekoitus, sinisessä rasiassa raikas minttupuru- 
pastilli. Saatavana myös kokonaan omalla 
painatuksella 500 kpl alkaen.

Sisältää: 100 pastillirasiaa, yhteensä 2 kg.  
Rasian mitat: 49x12x53 mm

Tuotenro. Minttu 51202 
Tuotenro. Hedelmä 51201

Aloitimme toukokuussa vuonna 1999 ainoastaan 
yhdellä tuotteella – Pastillirasiat. 
Tarkoituksena oli lisätä tuotteelle arvoa liittämällä 
siihen mainoksen. Jo saman vuoden kesäkuussa 
saimme tilauksen 150 000 rasialle ja sittemmin 
tuotteesta on kehittynyt myyntimenestys. Vasta 
aloittaneen yrityksen ainoana vaihtoehtona oli 
tehdä kaikki alusta loppuun itse toimittaakseen näin 
ison tilauksen. Pastillirasiakone, jonka löysimme 
täysin sattumalta, hyvällä onnella, asennettiin 
kesäkuussa 1999 ja elokuun loppuun menneessä 
olimme jo toimittaneet 200 000 pastillirasiaa. 
Alkuvuosina käyttämämme kone seisoo vieläkin 
tiloissamme muistuttamassa missä, miten ja miksi 
aloitimme.

BREGMOS – MEIDÄN HISTORIAA

Voit tilata pastillirasiat 
myös omalla painatuksella, 
monta eri makua, nyt myös 
luomuvaihtoehdot.

UUTUUS 
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Sinkkiämpäri
Nykyaikainen makeiskori 
vanhanaikaisella viimeistelyllä
Meidän versiomme perinteisestä makeiskorista. 
Sopii hyvin kahvipöytään tai vastaanottotiskille, 
josta kaikki voivat maistaa tai vaikkapa isommaksi 
henkilökohtaiseksi lahjaksi. Saatavana henkilökoh-
taisella tervehdyksellä: A6 kortti pakataan mukaan 
kuljetuslaatikkoon.

Sinkkiämpärin (3 kg tai 4 kg) mitat:  
Korkeus 19,5 cm, halkaisija 32,5 cm, kortti A6

Tuotenro. 40519 3 kg 
Sekoitus 2 kg Vergani Assorted ja 1 kg Bregmos Selected 
Toimitetaan avaamattomissa pusseissa.

Tuotenro. 40523  4 kg  
Sekoitus 2 kg Vergani Assorted ja 2 kg Bregmos Selected 
Toimitetaan valmiiksi sekoitettuna.

Black Tub
Nykyaikainen makeiskori 
vanhanaikaisella viimeistelyllä
Meidän versiomme perinteisestä makeiskorista. 
Sopii hyvin kahvipöytään tai vastaanottotiskille, 
josta kaikki voivat maistaa tai vaikkapa isommaksi 
henkilökohtaiseksi lahjaksi. Saatavana henkilökoh-
taisella tervehdyksellä: A6 kortti pakataan mukaan 
kuljetuslaatikkoon.

Mitat: Korkeus 14 cm, halkaisija 25,5 cm, kortti A6

Tuotenro. 40520 2 kg 
Sekoitus 1 kg Vergani Assorted ja 1 kg Bregmos Selected 
Toimitetaan avaamattomissa pusseissa.
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Piparirasia
Perinteinen piparirasia  
omalla painatuksella
Pyöreä peltirasia painetulla vyötteellä. Hieno 
lahja, johon suunnittelet rasiaa kiertävän ulkoasun 
kokonaan itse.

Pienin tilausmäärä 96 kpl. 
Rasian mitat: korkeus 9 cm, halkaisija 18,5 cm 
Vyötteen mitat: n 610x75 mm

Tuotenro. 51032 Vergani Assorted  750 g 
Tuotenro. 51030 Bregmos Selected 750 g

Säilykepurkki
Jännittävä purkki  
vapaavalintaisella sisällöllä
Suosittu metallipurkki, jossa on kätevä kierrekansi 
uudelleenkäyttöä varten. Purkki on suljettu 
säilykepurkin tavoin kannella, joka vedetään irti 
avattaessa. Vakiona sivussa perinteinen joulupuk-
kipainatus. Henkilökohtainen tervehdys saatavana 
purkin kylkeen sijoitettavalla valkoisella etiketillä.

Purkin mitat: korkeus 14 cm, halkaisija 9 cm. 
Etiketin mitat: 90x74 mm.

Tuotenro 51042, Vergani Assorted 270 g  
Tuotenro 51040, Bregmos Selected 250 g

Piparirasiaan 
suunnittelet 
kokonaan oman 
vyötteen, iso pinta 
joulusanomallesi
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Ikkunallinen rasia 
Suklaasuosikit Italiasta tai Ruotsista
Olemme täyttäneet metallirasian herkullisilla 
Verganin praliineilla tai Bregmos Selected  
joulusekoituksella. 
Rasiaa ympäröi nauha, johon saat halutessasi 
oman painatuksesi. Vakiona jouluaiheinen  
painatus, joka kuuluu hintaan.

Rasian koko: 14,5x10,5x6 cm. 
Bannerin koko: 18x6x59 cm.

Tuotenro. 51326 Vergani Assorted 200 g 
Tuotenro. 51320 Bregmos Selected 200 g

Jouluämpäri
Maaliämpäri ääriään myöten  
täynnä suklaata.
Oikeasta metallisesta maaliämpäristä kansineen 
ja sankoineen on tullut suosittu lahja. Ämpärissä 
on lumihiutalepainatus ja sisältönä joko Vergani 
Assorted tai Bregmos Selected kääresuklaat. 
Saatavana henkilökohtaisella tervehdyksellä. 
Pyöreä etiketti kiinnitetään ämpärin kylkeen.

Ämpärin mitat: korkeus 14 cm, halkaisija 19 cm. 
Etiketin mitat: halkaisia n 100 mm.

Tuotenro 51282, Vergani Assorted 1 kg  
Tuotenro 51279, Bregmos Selected 1 kg
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Joulurasia
Näppärä purkki kahdessa koossa  
ja kahdella aiheella
Nostalginen peltipurkki täynnä makupaloja, tarjoaa 
piristystä talven kylminä päivinä. Suunnittelijamme 
on hakenut innostusta Pohjolan talvesta, joka tekee 
rasioista ajankohtaisia myös joulun jälkeenkin.

Lisähintaan saatavana henkilökohtaisella terve-
hdyksellä: tarra-etiketti sijoitetaan rasian kannen 
sisäpuolelle.

Sisältönä Vergani Assorted tai Bregmos Selected.

Joulusäkki
Joulusäkki täynnä makeita juttuja  
ja jouluisia tervehdyksiä
Nyörillinen puuvillasäkki, iloisella joulupukki- 
painatuksella. 
Säkkiin ripustettava tervehdyskortti lisähintaan.

Säkin mitat: 26,5 cm, leveys 25 cm. 
Kortin mitat: A6.

Tuotenro 51342, Vergani Assorted 1 kg  
Tuotenro 51340, Bregmos Selected 1 kg

 

Cozy Cottage

Small: Rasian mitat: 14x14x9cm 
Tuotenro. 51481 Vergani Assorted 500 g 
Tuotenro. 51487 Bregmos Selected 500 g

Large: Rasian mitat: 17,5x17x9cm 
Tuotenro. 51484 Vergani Assorted 1000 g 
Tuotenro. 51488 Bregmos Selected 1000 g

Etiketin mitat: 90x74 mm

Nordic Winter

Small: Rasian mitat: 14x14x9cm 
Tuotenro. 51491 Vergani Assorted 500 g 
Tuotenro. 51492 Bregmos Selected 500 g

Large: Rasian mitat: 17,5x17x9cm 
Tuotenro. 51493 Vergani Assorted 1000 g 
Tuotenro. 51494 Bregmos Selected 1000 g

Etiketin mitat: 90x74 mm

Cozy CottageNordic Winter

UUTUUS 
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Vergani Special 
Pralines
Ylellinen peltirasia sisältää 200 g 
laadukasta suklaata 
Tämä kauniisti muotoiltu retrotunnelmainen 
peltirasia sisältää 200 g valikoituja foliokääreisiä 
praliineja kahta eri makua. Makuvalikoima 
kuvastaa italialaisen Verganin tarjoamaa täydellistä 
makuelämystä. Rasiaan on myös saatavana oma 
tervehdys painettuna kortille, joka kiinnitetään 
rasian etupuolelle. Henkilökohtaiset tervehdykset 
(kortit) toimitetaan erikseen, rasioiden toimituksen 
yhteydessä.

Rasian mitat: 24,5x18x4,5 cm. 
Kortin mitat: 95x55 mm.

Tuotenro 51088

Hot Chocolate
Nosta tunnelmaa suklaalla  
ja vaahtokarkeilla
Anna tummia suklaasydämiä ja minivaahtokarkkeja 
sellofaanipussissa. Näillä onnistut varmasti 
ilahduttamaan ja lämmittämään. Borgstenassa 
valmistettu suklaa antaa juomaan täyteläisen 
suklaan maun.

Lämmitä 2,5 dl maitoa ja lisää 20 suklaasydäntä, 
anna sulaa ja  sekoita. Viimeistele makuelämys 
ripottelemalla pinnalle minivaahtokarkkeja.

Lisähintaan saatavana pyöreä etiketti, johon 
voidaan painaa oma tervehdys. Tarraetiketti 
kiinnitetään sellofaanipussiin.

Pussin mitat: 21x5,5 cm. Sisältö: 125 g. 
Etiketin mitat: 60 mm.

Tuotenro. 51336
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Oikotietä asiakkaan 
sydämeen
Onko teillä vahva sanoma mutta tuntuu, että sen 

välittäminen on vaikeaa? Meidän profiloitujen makeisten 

avulla saa sanomasi fyysisen olemuksen. Vaikka tämä 

kuvasto keskittyy lahjoihin, voitte aina tilata myös tuotteita 

perusvalikoimastamme jouluisilla sanomilla tai ilman. 

Ota meihin yhteyttää keskustellakseen tarkemmin kuinka 

ainutlaatuinen tuotemediamme voi edustaa ja vahvistaa 

brändiänne. 
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Joulu ja makeiset on ajaton yhdistelmä joka 
tuottaa mielihyvää ja vahvistaa suhteita. 
Jouluvalikoimastamme löydät kestosuosikit 
ja uutuudet kuten esimerkiksi Jouluämpäri 
ja mainiot joulukuutiomme Cube 7 ja Cube 9. 
Valittavanasi on joko valmiit aiheet tervehdyksillä 

tai kokonaan oma painatus. Makeisemme ja 
pakkauksemme sopivat täydellisesti joulu- 
lahjoiksi joko asiakkaille ja työkavereille tai 
muihin erityisiin hetkiin ja tapahtumiin.  
Yhdessä meidän ja makeistemme kanssa tulee 
joulusta erityisen hyvä.

Joululahjat 2018

Tämä on Bregmos

Omassa tehtaassamme 
kehitämme, valmistamme 
ja pakkaamme omaa 
suklaata useita eri makuja. 

Meillä on ymäristöser-
tifikaatti ISO 14001 ja 
painamme elintarvikekäyt-
töön hyväksytylle paperille 
vesipohjaisilla väreillä.

Makeiset ovat valvotusti 
lähituotettu ja pakattu 
ruotsin elintarvikelain-
säädännön hyväksyttyihin 
pakkauksiin.

Meillä on luovat ideat ja 
ratkaisut: hyvät makeiset 
ja fiksut pakkaukset 
viesteille.

Tilaa makumallit ja koe 
ero. 


