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Hvis du skal sende en SØD julehilsen til dine kunder, medarbejdere eller samarbejdspartnere, så skal den være nøjagtigt lige så
gennemarbejdet, gennemtænkt og professionel som dine normale
leverancer. Derudover skal din gave naturligvis også bære dit logo
og dit budskab - for som man siger: At give gaver er at sprede
glæde , men det gør jo ikke noget, at man samtidigt spreder kendskab - vel?
Julen skal smage godt, det hjælper Profilkonfekt dig også med, og
vi sender gerne smagsprøver inden du beslutter dig.
Endelig; vi leverede mere end 60.000 julegaver sidste år, så du kan
roligt betro os opgaven. Så kan du til gengæld bruge tiden på at
pleje dine kunder - for det er nu en gang dét, DU gør bedst.
Her i kataloget kan du finde søde og lækre ideer til julegaven.
Glædelig jul og god fornøjelse!

PROFILKONFEKT TEAMET STÅR KLAR
RING TIL OS — VI ER PARATE TIL AT
GØRE DIN ”GAVE” TIL NOGET HELT SPECIELT!

Telefon +45 7022 3636 mail: info@profilkonfekt.dk www.profilkonfekt.dk

Alle priser i kataloget er inklusiv sukkerafgift, men eksklusiv moms og levering samt repro omkostninger. Vi tager forbehold for trykfejl.

SAMMEN
SPREDER
VI GLÆDE

Bærekløgtigt
& øko-logisk
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En verden af bæredygtigt, økologisk og miljørigtigt reklameslik
er IKKE hverdagskost
Profilkonfekt har en lang række gode og bæredygtige produkter som næsten
ikke koster mere end ellers. Ikke alle elementer af et godt bæredygtigt produkt behøver nødvendigvis at være certificeret.
Eksempel: Profilkonfekt’s Gourmetbolche, håndkogt, uden kunstige farve- eller
aromastoffer, indpakket i ægte cellofan produceret af træfibre, er ikke lavet
med rørsukker. Derimod benyttes sukker fra nabo fabrikken, der benytter
sukkerroer dyrket på marker lige i nærheden. Transport er derfor holdt nede
på et minimum. Det er sund Øko-Logik i vores optik.

Se kataloget igennem, bliv inspireret og ring eller skriv endelig
hvis du har spørgsmål.
Og skulle du ønske at smage det herlige bæredygtige logoslik,
så klarer vi også det.

Bærekløgtigt
& øko-logisk

Økologisk
Bionedbrydelig folie
FSC mærket pap - vegansk
Økologisk og Fairtrade
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ÅRETS
JULEMIX
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VI MANGLER ORD TIL AT BESKRIVE, HVOR
LÆKKER VORES POPULÆRE JULEMIX ER;
BED OM SMAGSPRØVER OG DØM SELV!

Mixet består i år af en blanding af Firenzekugler i 4 varianter,
mini marcipanbrød i 3 varianter
og svenske karameller i 5 varianter. En lækker blanding med hele
12 forskellige varianter, - det sikrer noget for enhver smag.

FIRENZE KUGLE
- Mørk m/kakao

FIRENZE KUGLE
- Mørk m/lakrids
FIRENZE KUGLE
- Lys m/Macadamia
FIRENZE KUGLE
- Lys m/mint

ANTON BERG
MINI MARCIPANBRØD,
Originalt marcipanbrød,
Nougatbrød og Exstra Dark
LÆKRE SVENSKE KARAMELLER
pakket i transparent folie og i 5 forskellige smagsvarianter:
Lakrids/ hindbær, Polka, Glögg, Chokolade og Fløde
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Adventskalender med banderole
X-Small - Julemix

ADVENTS
KALENDER
Vægt

v/25 stk.

v/500 stk.

2000 gr.

Kr. 329

Kr. 255

Kilche kr. 595

Dette er en af årets store nyheder - skal du give dine kunder en julegave der varer lidt længere. Årets adventskalender kommer til at stå på bordet hele december måned
og give en fantastisk branding af din virksomhed.
Den indeholder 4 rum med hver ca. 500 g julemix ideelt til at dele på et kontor. Et rigtigt godt valg som vil
sprede glæde hos modtagerne
Er du i tvivl om hvor lækker vores julemix er, så bed om
nogle smagsprøver og døm selv.
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Lastbil med logotryk
Lastbil

LASTBIL
Vægt

v/25 stk.

v/500 stk.

1oo0 gr.

Kr. 229

Kr. 178

Kilche kr. 595

Årets anden nyhed - blev faktisk testet sidste
år hvor en stor transportvirksomhed ville have
at vi lavede noget ekstraordinært til dem.
I år har vi udviklet lidt videre på den og kan
nu tilbyde den til alle.
Du kan få den i hvilken som helst farve samt
logo så den ligner jeres biler derudover er den
fyldt med den lækreste julemix ca 1.000 gr.
Er du i tvivl om hvor lækker vores julemix er,
så bed om nogle smagsprøver og døm selv.
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GAVERØR
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- småt men godt
Priseksempel med bandarole

Vægt

v/25 stk.

v/500 stk.

X-Small - Julemix

120 gr.

Kr. 60

Kr. 40

Small - Julemix

350 gr.

Kr. 96

Kr. 66

Vægt

v/25 stk.

v/500 stk.

X-Small - Miniature mix

120 gr.

Kr. 69

Kr. 49

X-Small - Miniature mix

350 gr.

Kr. 120

Kr. 84

Priseksempel med bandarole

Kilche kr. 595

Profilkonfekt leverede mere end 19.000 gaverør i 2019,
fordi gaverøret er flot, elegant – og overordentligt økonomisk attraktivt. Vælg mellem seks størrelser og et nærmest
ubegrænset udvalg af forskelligt indhold, tilsat
100% markedsføring – et sikkert valg.

GAVERØR
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- til de fleste

– gaven der bliver stående hos dine kunder i ugevis.
Priseksempel med bandarole

Vægt

v/25 stk.

v/500 stk.

Medium - Julemix

550 gr.

Kr. 130

Kr. 96

Large - Julemix

850 gr.

Kr. 182

Kr. 137

1.200 gr.

Kr. 230

Kr. 183

Vægt

v/25 stk.

v/500 stk.

Medium - Miniature mix

550 gr.

Kr. 164

Kr. 124

Large - Miniature mix

850 gr.

Kr. 219

Kr. 185

1.200 gr.

Kr. 296

Kr. 240

X-Large - Julemix

Priseksempel med bandarole

X-Large - Miniature mix

Kilche kr. 595
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GAVERØR
- de store

– gaven der bliver stående hos dine kunder i ugevis.
Priseksempel med bandarole

Vægt

v/25 stk.

v/500 stk.

XX-Large - Julemix

2.000 gr.

Kr. 334

Kr. 254

XXX-Large - Julemix

3.000 gr.

Kr. 475

Kr. 367

Vægt

v/25 stk.

v/500 stk.

XX-Large - Miniature mix

2.000 gr.

Kr. 429

Kr. 351

XXX-Large - Miniature mix

3.000 gr.

Kr. 578

Kr. 495

Priseksempel med bandarole

Kilche kr. 595

JULESÆKKE

- 8000 kunder tager ikke fejl
– velkendt, men lige aktuel. Din julehilsen trykkes direkte på sækken.
Priseksempel: 4-farvet tryk

Vægt

v/25 stk.

v/500 stk.

Small - Julemix

250 gr.

Kr. 92

Kr. 51

Medium - Julemix

500 gr.

Kr. 128

Kr. 82

1.000 gr.

Kr. 197

Kr. 140

Vægt

v/25 stk.

v/500 stk.

Small - Miniature mix

250 gr.

Kr. 110

Kr. 62

Medium - Miniature mix

500 gr.

Kr. 162

Kr. 107

1.200 gr.

Kr. 254

Kr. 182

Large - Julemix

Priseksempel: 4-farvet tryk

Large - Miniature mix

Kilche kr. 595 pr. farve
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VICTORIAN JAR

Her er ”bolche glasset” der ser eksklusivt ud, er nemt at transportere
el. sende og dit layout kan fremgå både på banderole, label og/el. fyldet!
Priseksempel med bandarole

Vægt

v/25 stk.

v/500 stk.

X-Small - Julemix

125 gr.

Kr. 66

Kr. 40

X-Small - Miniature mix

125 gr.

Kr. 76

Kr. 48

Vægt

v/25 stk.

v/500 stk.

Small - Julemix

175 gr.

Kr. 77

Kr. 51

Small - Miniature mix

175 gr.

Kr. 91

Kr. 61

Vægt

v/25 stk.

v/500 stk.

Medium - Julemix

350 gr.

Kr. 102

Kr. 72

Medium - Miniature mix

350 gr.

Kr. 128

Kr. 89

Vægt

v/25 stk.

v/500 stk.

X-Large - Julemix

1.000 gr.

Kr. 191

Kr. 156

X-Large - Miniature mix

1.000 gr.

Kr. 275

Kr. 221

Priseksempel med bandarole

Priseksempel med bandarole

Priseksempel med bandarole

Kilche kr. 595
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ANDRE
MULIGHEDER
FOR FYLD

Der er også mange andre muligheder for at personliggøre
din hilsen. Her er nogle af de populæreste eksempler.
Se mere på vores hjemmeside www.profilkonfekt.dk

MINIATURE MIX

Et flot mix af 4 miniature chokolader á ca.
10 gram pr. chokolade.
De 4 varianter er: Mars,
Snickers, Twix, Bounty

KARAMELLER
med eget logo tryk

GOURMET BOLCHER
med eget logo tryk
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KRONBORG
CHOKOLADE

smagsvarianter
- Den bedste danske chokolade
Kronborg Chokolade kommer fra en lille
dansk chokoladefabrik, der siden 1898 har
håndlavet eksklusiv chokolade til
kvalitetsbevidste kunder.

Lys fuglerede

Fremstillingen af chokoladen foregår
efter mere end 100 år gamle opskrifter og
traditioner. Alt er håndlavet lige fra udrulningen, formningen og udskæringen –
stykke for stykke – til farvning og smag på
pynten, der kommer oven på chokoladen.
Intet er overladt til tilfældighederne.
Kun de bedste råvarer bliver brugt til
fremstillingen af Kronborg Chokolader,
og den anvendte marcipan og nougat er
100 procent ren.

Lys karamelkapsel

Mørk moccabønne

Mørk mangokapsel

Mørk pistacekapsel

Mørk
pebermyntekapsel

Mørk romkapsel

Mørk
valnøddeekapsel

Mørk marcipan
/nougatstykke

Hvid lakridskapsel

Lys nougatsnitte

Lys orangetrøffel

Mørk kokoskapsel

Æble/lakridshjerte

Hvid hindbærkapsel

KRONBORG
CHOKOLADE
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Tryk

Trææske

– en lækker løsning med lang reklameværdi.
Gravering
Priseksempel: Gravering

Vægt

v/50 stk.

v/500 stk.

Medium

200 gr.

Kr. 164

Kr. 149

Large

400 gr.

Kr. 239

Kr. 216

Combi - 200 gr. Kronborg & 175 gr. Julemix

375 gr.

Kr. 201

Kr. 167

Julemix

350 gr.

Kr. 152

Kr. 136

Miniature mix L

350 gr.

Kr. 171

Kr. 153

Combi - 200 gr. Kronborg & 175 gr. Miniature mix

375 gr.

Kr. 208

Kr. 174

Vægt

v/25 stk.

v/500 stk.

Medium

200 gr.

Kr. 141

Kr. 115

Large

400 gr.

Kr. 218

Kr. 182

Combi - 200 gr. Kronborg & 175 gr. Julemix

375 gr.

Kr. 176

Kr. 132

Julemix

350 gr.

Kr. 423

Kr. 87

Miniature mix L

350 gr.

Kr. 143

Kr. 102

Combi - 200 gr. Kronborg & 175 gr. Miniature mix

375 gr.

Kr. 184

Kr. 140

Kilche kr. 895
Priseksempel: 1-farve tryk

Kilche 1 farve kr. 627
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GÅ PÅ OPDAGELSE I DE MANGE LÆKRE
MULIGHEDER PÅ WWW.PROFILKONFEKT.DK

TIL ÅRETS ØVRIGE
AKTIVITETER
CLICK CLACK

TYGGEGUMMI

KVADRAT-CHOKOLADE

CHOKOLADE-MØNTER

MINTCARD

KARAMELLER

GOURMET BOLCHER

PASTILLER

Metaldåser med mintpastiller og med tryk direkte på
dåsen

Klassikeren der går rent ind.
Lys, mørk og ekstra mørk

Visitkortet med de friske
mintpastiller

Ægte håndlavede bolcher.
Fås også sukkerfrie og
økologiske

Sukkerfrit tyggegummi med
frisk smag. Hygiejnisk indpakning

Elegante og velsmagende.
Logopræg i metalfolie el.
label løsning

Skønne svenske karameller.
Flere smagsvarianter

Den klassiske pastil-æske
med stor rekla-meflade og
mulighed for flere forskellige
smagsvarianter

