Godis!
En godsak för en
god sak!
Att sprida företagsnamnet eller organisationens budskap är alltid en god sak,
med hjälp av godis blir det ännu godare.

Godiskorg - CLASSIC
Bearbetningsinformation
Förse din korg med egen hälsning,
kontakta oss för oﬀert.
OBS! Kan innehålla spår av nötter.

Vår egna godiskorg, fylld med blandat
lösviktsgodis av högsta kvalité.

Blandningen innehåller ca 30 olika sorter.
Godiset kommer från välkända tillverkare,
exempelvis Cloetta, Malaco, Haribo,
Toms-Webes, Leaf, Bassetts med ﬂera.
Korgen levereras inslagen i cellofan och är
försluten med rosett.

Sista datum för beställning är fredag 11 november.
Priser och storlekar

Samtliga priser angivna per styck, exkl. moms,
frakt och bearbetning.
Priserna gäller t.om. 2011-11-11. Leverans sker vecka 49.
Vi reserverar oss för slutförsäljning samt ev. tryckfel.

5,0 kg á 395:2,5 kg á 255:-
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Godiskorg - LYX
Bearbetningsinformation
Förse din korg med egen hälsning,
kontakta oss för oﬀert.
OBS! Kan innehålla spår av nötter.

Korgen innehåller inslaget godis.
Som exempel kan nämnas Twix, Bounty, Mars,
Rollo, Fox, och Dumle för att nämna några
sorter. Det är välkända varumärken som
garanterat uppskattas och borgar för högsta
kvalité.
Korgen levereras inslagen i cellofan och är
försluten med rosett.

Sista datum för beställning är fredag 11 november.
Samtliga priser angivna per styck, exkl. moms,
frakt och bearbetning.
Priserna gäller t.om. 2011-11-11. Leverans sker vecka 49.
Vi reserverar oss för slutförsäljning samt ev. tryckfel.

Priser och storlekar
3,8 kg á 499:2,0 kg á 299:-
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Godisburk
Bearbetningsinformation
Burken förses med tryckt dekal på locket
och banderoll runt om.
OBS! Kan innehålla spår av nötter.

Burken innehåller inslaget godis.
Exempelvis Twix, Bounty, Mars, Rollo, Fox
och Dumle för att nämna några sorter.
Det är välkända varumärken som
garanterat uppskattas och borgar för högsta
kvalité.
Burken levereras med dekal och banderoll
tryckt med egen hälsning/eget motiv.
Minsta antal är 60st

Sista datum för beställning är fredag 11 november.
Priser och storlekar
Samtliga priser angivna per styck, exkl. moms,
frakt och bearbetning. Startkostnad tillkommer med 495:Priserna gäller t.om. 2011-11-11. Leverans sker vecka 49.
Vi reserverar oss för slutförsäljning samt ev. tryckfel.

1,9 kg á 269:-

Startkostnad för trycket tillkommer med 495:-
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Godissäck - LYX
Bearbetningsinformation
Förse din korg med egen hälsning,
kontakta oss för oﬀert.
OBS! Kan innehålla spår av nötter.

Säcken innehåller inslaget godis.
Som exempel kan nämnas Twix, Bounty, Mars,
Rollo, Fox, och Dumle för att nämna några
sorter. Det är välkända varumärken som
garanterat uppskattas och borgar för högsta
kvalité.
Säcken är tryckt med ”God Helg” och försluts
med röd rosett.

Sista datum för beställning är fredag 11 november.
Samtliga priser angivna per styck, exkl. moms,
frakt och bearbetning.
Priserna gäller t.om. 2011-11-11. Leverans sker vecka 49.
Vi reserverar oss för slutförsäljning samt ev. tryckfel.

Priser och storlekar
1,2 kg á 165:-

Mastino AB | Box 422 | SE-191 24 Sollentuna
Tel. +46 8 623 12 00 | Fax. +46 8 623 14 00
info@mastino.se | www.mastino.se

Mastino AB | Box 422 | SE-191 24 Sollentuna
Tel. +46 8 623 12 00 | Fax. +46 8 623 14 00
info@mastino.se | www.mastino.se

