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Kotimaiset tuotteet on merkitty suomen lipukkeella. Kaikki 
makeisemme on valmistettu EU:n alueella. Osaan tuotteista 
voidaan käyttää kompostoituvaa kalvoa, kysy myyjältäsi 
tarkemmin.
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mainosmakeiset.fi
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Mainos + makeinen 
= mainosmakeinen

Mainos voi myös maistua hyvältä. Haluatko jäädä asiakkaasi mieleen messujen parhaimman makuisella 
mainosmakeisella, jättää muistijäljen herkullisimmasta joulutervehdyksestä tai olemalla läsnä konttorin 
kahvitilassa, pidempäänkin kuin oman visiittisi ajan?

Käännä sivuja ja anna mielikuvituksesi lentää, me toteutamme  ...  lähestulkoon kaikki on mahdollista!

mainos 
&

makeinen
Maistuva, suloinen tai per-
soonallinen - personoidut 
makeiset mainostuotteina 
tai -lahjana herättävät 
positiivisia tunteita ja 
luovat muistijälkiä, aivan 
kuten makeimpien 
mainosten pitääkin tehdä. 
Olipa valintasi sitten 
logomerkattua suklaata, 
purukumia, viinikumeja 
tai rapsakoita välipalo-
ja, aiheeseen sopivilla 
painatuksilla luomoat ja 
laadukkaalla sisällöllä 
lisäät luottamusta.

 Varmistaa mieleenjäävät 
makuelämykset laaduk-
kaiden mainosalustojen 
kautta!

1
MITÄ

Syötävät promootiotuotteet, jotka 
ovat varta vasten painettu logolla-
si tai brandiäsi tukevalla aiheella, 
herättävät positiivisia tunteita ja 
parantavat  brand recallia.

4
MITEN

Jaa itse tapahtumassa suoraan 
kohteelle, anna myyntikanavan 
hoitaa jakelu tai lähetä postin 
kautta,  kaikkiin löytyy sopivia 
vaihtoehtoja.

5
KENELLE

Haluatpa tavoittaa vanhan asiak-
kaasi, saada uuden yhteistyö-
kumppanin tai ihan mainostaa 
random kohteelle, mainos-
makeiset toimivat aina!

2
MIKSI

Katso, haista, maista - tuoreet ja 
maistuvat herkut kaikille aisteille 
- mainosmakeiset ovat mieluinen 
ja monipuolinen yllätys potentiaa-
liselle asiakkaallesi. 

??
TILAA HETI

Tämä on edullista mainontaa, 
joka  koskettaa suoraan mieltä 
sekä luo paljon sympatiaa. Käytä 
hyväksesi.

3
MILLOIN

Sopivia kohtaamishektiä on 
maailma pullollaan; messuilla, 
neuvotteluissa, kassalla, kesä- 
lomille lähtiessä, tai kun et itse 
pääse paikalle...
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TWIST TOFFEE

#01300

twistillä tai tyynyssä 
KÄÄREMAKEISET

Yksittäispakat-
tu kotimainen 
toffeemakeinen,  
varma ja tykätty 
joka paikassa.

Paino: 6 g / kpl
Minimierä: 48 kg
Maut: Kerma, lakrit-
si, suklaa, sitruu-
na-lakritsi, kaneli.

TWIST SUKLAA

#01700
Yksittäispakat-
tu kotimainen 
suklaatyffeli 
kahvihuoneeseen, 
neukkariin tai 
messuille

Paino: 7 g/ kpl
Minimierä: 48 kg
Maut: Suklaa, mok-
ka ja nougat.

FLOW MENTOS

#02200

TWIST ON

#01100

Twist-kääritty 
perinteinen kova 
karamelli, myös 
jauhetäytteellä

Paino: 5 g/ kpl
Minimierä: 30 kg
Maut: Hedelmämix, 
minttu, polka, lakrit-
si, salmiakki, voiko-
la,  sitruuna-laku, 
vadelma-laku ja 35 
kg minimillä terva 
sekä  terva-salmi-
akki.

FLOW BASIC

#02100

TWIST BASIC

#01500

Tyynypakattu 
Mentos-pastilli 
toimii aina, kah-
vihuoneeseen, 
neukkariin tai 
messuille

Paino: 3 g/ kpl
Minimierä: 3000 kpl 
Maut: Hedelmämix 
tai minttu.

Tyynypakattu 
edullinen kara-
melli isoille 
volyymeille ja 
massajakoon

Paino: 3g/ kpl
Minimierä: 50 kg
Maut: Hedelmämix 
(kirsikka, sitruuna, 
omena, mandariini ja 
cola), minttu, lakritsi, 
persikka, salmiakki, 
cola.

Twist-kääritty 
edullinen kara-
melli isoille 
volyymeille ja 
massajakoon

Paino: 3 g/ kpl
Minimierä: 50 kg
Maut: Hedelmämix 
(kirsikka, sitruuna, 
omena, mandariini ja 
cola), minttu, lakritsi, 
persikka, salmiakki, 
cola.

SUOSITUIMMAT KÄÄREMAKEISET
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Finflow suklaa Finflow keksi

Finflow mini Finflow maxi

Paino: 4 g/ kpl
Minimierä: 1000 kpl
Maut: Appelsiinimaitosuk-
laa tai tumma minttusuk-
laa

FINFLOW SUKLAA

#02500

Paino: 5 g/ kpl
Minimierä: 30 kg  
Maut: Lakritsihymy, 
mansikka tai lakritsi jauhis, 
lakritsitoffee

FINFLOW MINI

#02300

Paino:  Vaihtelee
Minimierä: 1000 kpl
Maut: Erilaisia keksejä 
mahdollista pakata, esim. 
piparkakku, kaurakeksi, 
suklaahippukeksi yms.

FINFLOW KEKSI

#02400

Paino 15 - 20g / kpl
Minimierä: 1000 kpl
Maut: Halvan iso auto 
tms. isokokoinen tuote, 
riisisuklaapala

FINFLOW MAXI

#02400

Pienestä painetusta logosta 
käärepaperissa saat suuren 
mainoslähettilään samalla kun 
herätät positiivisia tunteita kohde-
ryhmissäsi ja jotka he yhdistävät 
logoosi ja siirtävät siten yrityk-
sellesi.  Nämä makeiset sopivat 
esim. messuille, tapahtumiin tai 
myynninedistämistoimintoihin 
jakotuotteena tai kylkiäisenä. 
Helppo tapa ylläpitää suhteita pit-
käaikaisille tai uusille liikekump-
paneille ja asiakkaille.
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Onko olemassa ketään, kuka ei pitäisi 
karkkipussin kaivelusta? Pienellä pus-
silla tai suuremmalla säkillä on help-
po luoda iloa päivään.

 Meiltä voit tilata niin nallekarkit kuin 
muut täytteet omalla painatuksella var-

ustetulla pussilla. Sisällöksi makeisten 
vaihtoehdoksi voidaan pakata erilaisia 

pähkinöitä, purukumia tai kuivattuja he-
delmiä, lähestulkoon kaikki on mahdollista.

Pussin kokoa ja muotoa varioimalla saamme  re-
alisoitua erilaisia tarpeita ja mahdollisuuksia mark-

kinoinnin maailmassa.

Perinteiset litteät pussit ovat suosittuja mainosmakeisia alkaen 
n. 10 g täyttökoosta. Pussikokoa voidaan kasvattaa aina 100 g kokoon 

asti.  Valittavana on niin kotimaisia mm. Halvan valmistamia makeisia 
kuin eurooppalaisia huippumerkkeja Haribosta lähtien. Erikoisen muo-
toiset pussit asettavat hieman rajoituksia täytön suhteen mutta antavat 
sitäkin enemmän mahdollisuuksia.

MAHDOLLI-
SUUKSIEN 
PUSSIT

Pussin kokoa ja 
muotoa varioimal-
la saamme juuri 
teidän tarpeisiinne 
sopivan tuotteen!

Roikkopussiin saat makeisia tai 
pähkinöitä, ja voit ripustaa sen 
vaikka juomapullon kaulaan tai 
polkupyörän ohjaustankoon. 

Ketjupusseilla saat 2-4 pussin 
kokonaisuuteen 5 g makeisia 
per pussi. Jokaiseen pussiin saat 
oman painatuksen, jolla kerrot eri 
viestin.

Pyramidin mallinen pussi antaa 4 
pintaa mainostaa ja on sympaatti- 
nen muodoltaan.
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MINIRUUDUT          /     JELLYT

#07189                        /   #07188

VEGAANINALLET

#07400

Veganiaineksis-
ta valmistetut 
nallekarkit, jos-
sa  hyydykkeenä 
pektiini.

Paino: 10/15/30 g
Minimierä: 1000 pss
Maut: Hedelmäse-
koitus
Säilyvyys: n. 18 kk

BIG SACK

#07302

RUUTU-DUO

#07199  

Miniruutuja tai 
viinikumeja eri 
muodoissaan 
keskikokoisessa 
pusssissa.

Paino: 10 g
Minimierä: 3500 pss
Maut: Hedelmäse-
koitus, salmiakki 
tai näiden sekoitus. 
Jellyissä hedelmä- 
sekoitus tai mint-
tu-nalle.
Säilyvyys. n. 12 kk

Isompi pussi kes-
tää aina kaue-
mmin. Pussi all 
over painettuna 
digillä.

Paino: 50 - 100 g
Minimierä: 2000 pss
Maut: Salmiakki, 
hedelmä tai  niiden 
sekoitus, lakritsi, 
suklaanappi yms.
Säilyvyys: n. 12 kk

Minipussissa 2 
kpl Halvan isoja 
ruutukarkkeja.

Paino: 6 g 
Minimierä: 5000 pss
Maut: Hedelmämix, 
salmiakki tai niiden 
sekoitus.
Säilyvyys. n. 12 kk

PUSSIT

ROIKKOPUSSI

#07140

PYRAMIDI

#07130

Pyramidin 
mallinen pussi 
makeisilla

Paino: 10 g
Minimierä: 3000 kpl 
Maut: Hedelmämix, 
salmiakki tai niiden 
sekoitus.
Säilyvyys. n. 12 kk

OMPPU

#07160

FLAT BAG

#07150

Kätevä reiällinen 
pussi antaa 
mahdollisuuden 
ripustaa pussi 
eri kohteisiin

Paino: 10 g/ kpl
Minimierä: 3600 pss
Säilyvyys. n. 12 kk
Maut: Hedelmä, sal-
miakki tai sekoitus. 
Myös pähkinätäyt-
teet mahdollisia.

Kuivatut omena-
palat on mainio 
vaihtoehto 
makeisille. 

Sisältö: 15 g
Minimierä: 3600 kpl
Säilyvyys: n. 9 kk

Kuivattuna 15 g vas-
taa yhtä omenaa

Sivusaumattu 
pussi pienemmis-
sä erissä

Paino: 10 - 30 g
Minimierä: 1000 pss
Säilyvyys. n. 12 kk
Maut: Hedelmä, 
salmiakki, näiden 
sekoitus, ksylitoli-
pastilli, -purukumi, 
pähkinä tms.

PUSSIT



KETJUPUSSIT

#071200

2 pussia 

Sisältö: 2 x 5 g
Minimierä: 2500 kpl
Maut: Hedelmä, sal-
miakki tai sekoitus
Säilyvyys. n. 12 k

Mininallet tai 
miniruudut

3 pussia

Sisältö: 3 x 5 g
Minimierä: 2000 kpl
Maut: Hedelmä, sal-
miakki tai sekoitus
Säilyvyys. n. 12 kk

Mininallet tai 
miniruudut

4 pussia

Sisältö: 4 x 5 g
Minimierä: 1260 kpl
Maut: Hedelmä, sal-
miakki tai sekoitus
Säilyvyys. n. 12 kk

Mininallet tai 
miniruudut

ROIKKOPUSSIT

#07999

Pähkinät annospussissa, 
johon saat näyttävän pai-
natuksen alla over. Taval-
linen litteä pussi tai roikko-
pussi valintasi mukaan.

Sisältö: 10 g
Minimierä:  
3500 kpl litteä 
3600 kpl  roikkopussi
Säilyvyys: 9 kk
Pähkinävaihtoehdot: suolapäh-
kinä, paahdettu ja suolattu 
cashewpähkinä tai savustettu ja 
suolattu manteli

Maistuva sekoitus päh-
kinöitä ja rusinaa sopivas-
ti annoskokoon pakattu-
na. Vain litteä pussi.

Sisältö: n. 20 g
Minimierä: 3600 kpl
Säilyvyys. n. 9 kk
Sekoitus: Cashewpähkinä, has-
selpähkinä, kuorittu manteli, 
saksanpähkinä ja rusina

LUXUS PÄHKINÄ-RUSINAMIX

#07999

LITTEÄT PUSSIT

#07998

Pähkinät annospussissa, 
johon saat näyttävän pai-
natuksen alla over. Taval-
linen litteä pussi tai roikko-
pussi valintasi mukaan.

Sisältö: 10 g
Minimierä: 
3500 kpl litteä 
3600 kpl roikkopussi
Säilyvyys: 9 kk
Pähkinävaihtoehdot: suolapäh-
kinä, paahdettu ja suolattu 
cashewpähkinä tai savustettu ja 
suolattu manteli
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muodossa jos toisessa

PÄHKINÄÄ PURTAVAKSI

älä toista samaa

ERITTELE SANOMASI



VESIPULLO
 
#09110  STILL LÄHDEVESI 
#09120  HAPOTETTU LÄHDEVESI
Tilavuus: 0,35 l 
Minimierä: 120 kpl

Pantillinen vesipullo paperietiketillä. 
Toimitettavisssa myös muovietiketillä,
minimi 1000 plo, tarjotaan erikseen.
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TIKKARIT 

#06100 LAATTA SYDÄN 9 G
#06120 LAATTA PYÖREÄ 9 G

Minimierä: 5500 kpl painetulla kääreellä 
Maut: Mansikka, sitruuna, appelsiini, 
omena, cola (=perusmix) sekä salmiakki,  
lakritsi, minttu, ananas.
Käärepaperin voi painattaa molemmin puolin!
Säilyvyys: 36 kk

#06300 PIKATIKKARI ETIKETILLÄ 
Minimierä: pyöreä 6 g, 200 kpl 
sydän 9 g, 250 kpl. 
Maut:  
PYÖREÄ: Mansikka, sitruuna, omena ja cola  
SYDÄN: Vadelma    

MAKEISASKI
#04100 MINIRUUTU JA 
                 LAKRITSI
#04109 KSYLITOLPASTILLI

Paino: n. 20 g/ kpl
Minimierä: 540 kpl
Maut: Hedelmäruutu, salmiakkiruu-
tu, ruutumix, lakritsinappi ja xylitol-
pastilli
Säilyvyys n. 12 kk

SUOSIKIT, JOILLA ONNISTUT



QUUSGUM

#05400

GUM-ON

#05200

Annospakattu 
vaihtoehto pie-
nissä määrissä

Sisältö: 2-4 palaa
Minimierä: 1000 kpl
Maut: Piparmint-
tu, spearmint tai 
vadelma.
100 % ksylitol 
kotimainen
Säilyvyys: 24 kk

TUSINAGUM

#05300

PERUSGUM

#005600

6 palan blister-
pack EU- valm-
isteena

Sisältö: 6 palaa
Minimierä: 500 kpl
Maut: Minttu

99,7 % ksylitol 
merkkivalmista-
jalta
Säilyvyys: 18 kk

12 palan blister-
pack EU-valmis- 
teena

Sisältö: 12 palaa
Minimierä: 500 kpl
Maut: Minttu

99,7 % ksylitol 
merkkivalmista-
jalta
Säilyvyys: 18 kk

Edullinen 
peruspurukumi 
volyymitarpei-
siin

Sisältö: 2 palaa
Minimierä: 5000 pss
Maut: Sokeriton 
minttu

EI KSYLITOLIA !
Säilyvyys: 12 kk 

PURUKUMEISSAMME ON REILUSTI KSYLITOLIA
mainittu määrä on ksylitolin osuus makeutusaineista

Huoltavat KSYLITOL-

PURUKUMIT
TUPLAGUM

#05500

Annospakattu 
ksylitolipuru-
kumi  
2 palaa

Sisältö: 2 palaa 
Minimierä: 5000 kpl
Maut: Piparmint-
tu,  spearmint, tai 
vadelma
100 % ksylitoli 
kotimainen
Säilyvyys: 24 kk

NELOSGUM

#05100

4 palan blister-
pakattu puruku-
mipakkaus on 
hygieeninen ja 
tarjoaa hyvän 
mainospinnan

Sisältö: 4 palaa
Minimierä: 500 kpl 
Maut: Piparminttu ja 
spearmint
100 % ksylitol 
kotimainen
Säilyvyys: 12 kk
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raikastava ja virkistävä

MINTTUPASTILLI
PLOPP-RASIA

#05500

Jo minttumaail-
man klassikoksikin 
muodostunut 
“klik” -rasia

Sisältö: 20 g 
Minimierä: 200 kpl
Maut: Sokeriton mint-
tu tai ksylitolipastilli, 
myös hedelmäpas-
tilleja ja vitaminoitu 
pastilli.

NOSTALGIA

#05100

Saranallinen rasia 
minttupastillia

Sisältö: 20 g
Minimierä: 200 kpl 
Maut: Sokeriton mint-
tu ja hedelmäpastille 
sekä vitaminoitu 
pastilli

LOGOBOX

#05400

MÖÖTTIMINTTU

#05200

Perinteisin kokous-
minttu pötkönä

Sisältö: 12 palaa
Minimierä: 5000  kpl
Maut: Sokeriton minttu

Toimitettavissa myös 
pyöreällä pastillilla, 
pyydä tarjous.

RAIKASTUS

#005600

Mustan mintun 
magiaa... 
Piparmintun 
makuiset mustat 
“helmet”

Sisältö: 18 g
Minimierä: 264 kpl
Maut: Minttu
Saatavana myös muita 
makuja ja vitaminoi- 
tuja pastilleja

Kestosuosikki, käyntikortin kokoinen minttu-
kortti valokuvan tarkalla painatuksella
Sisältö: 7 g
Minimierä: 300 kpl
Maut: Minttu

Pikkupastillit 
kätevästi kerta-
annoksena

Sisältö: 5 g
Minimierä: 2500 pss
Maut: Sokeriton 
minttu, omena- 
menthol tai ACE- 
vitamiinipastillit

 

ONKO KOKOUSTA ILMAN KOKOUSMINTTUA?

VISIITTI

#05300

SAATAVANA MYÖS TÄYSKSYLITOLIPASTILLILLA
18 19
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Se rakastettu mainosmakeinen, jonka monimuotoisuus 
yllättää. Suklaa sopii kaikkialle ja kaikkeen, eikö vain?

Pienilla suklaapaloilla tuot arkeen luksusta ja samalla  
saat mainion ja pidetyn alustan viestillesi. Pakkaamme 
myös isompia kokonaisuuksia harkiten ja tyylillä.  

Suklaa on jopa iso osa joulua. Kukapa ei olisi nähnyt 
suklaajoulukalenteria - aivan loistava tuote pysyä sidos-
ryhmän mietteissä lähes koko kuukauden. Omalla pai-
natuksella jaetut suklaajoulukalenterit ovat olleet hitti, 
niin mannereuroopassa kuin meillä täällä Suomessakin. 

SUKLAA

Mainosmakeisten ikoninen klassikko 
jaksaa yllättää aina!
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Suklaasydän Nelkku - suklaaneliö

Kultakolikot

Suklaasydän, tinakuorin, 
aina osuu kohteeseen, 
viestii lämmöllä

Paino: 8 g
Minimierä: 1500 kpl
Maut: Maito- tai tumma tai 
tosi tumma suklaa

SUKLAASYDÄN 

#03400

Mainossuklaiden klassik-
ko, suklaaneliö folioon 
kääritty + paperivyöte

Paino:  5 g
Minimierä: 500 kpl
Maut: Maito, tumma ja tosi 
tumma suklaa Belgiasta

NELKKU- SUKLAANELIÖ

#03300

Kultarahat kolikosta 
aina mitaleihin asti. 
Logo stanssattuna tai 
etiketillä

Koko: 28 - 125 mm
Minimierä:  riippuu koosta
Maut: maitosuklaa 

KULTAKOLIKOT

#03200

Nappisuklaa BATUKKA - SUKLAAPATUKAT

Suklalevyt Lakupala

Valloittava kotimainen 
maukas ja suussa sulava 
suklaanappi yksittäinpa-
kattuna
Paino: n. 4 g
Minimierä: 3000 kpl
Maut: Appelsiinimaito-
suklaa ja tumma minttu-
suklaa.

NAPPISUKLAA

#02305

Aito merkkivalmistajan 
patukka omalla vyötteel-
lä ympäri patukan 

Paino:  n.30 g
Minimierä: 300  kpl
Maut: Maitosuklaa, vadel-
matryffeli tai proteiinipa-
tukka

BATUKKA

#03410

Ehdoton ja varma valinta, 
kun haluat jäädä isosti 
mieleen hyvällä maulla 

Paino:  50  g / 150 g
Minimierä: 100  kpl
Maut: 50 g - tumma suklaa 
60 % tai 150 g - lakton mai-
tosuklaa / tumma suklaa

SUKLAALEVYT

#03400   # 03420

Maultaan kehuttu 
toffeen  ja suklaan 
yhdistelmä joka suun 
suosikki
Paino: n. 10 g
Minimierä: 3000 kpl
Maut: Suklaalla kuorru-
tettu kerma-, lakritsi- tai 
minttutoffee

LAKUPALA

#02302
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PAKKAUKSISSA 
jaat enemmän
TÄYTTEEKSI 

# 00010  KÄÄREKARKIT 
# 00020  SUKLAAT 
# 00030  VIINIKUMIT 
# 00040  LAKRITSIT  
# 00050  PÄHKINÄT 
# 00060  MUUT

PAKKAUSKOKOJA LÖYTYY USEITA JA 
VOIMME MYÖS LUODA UUSIA KOKOJA  
JA MUOTOJA. MATERIAALI VALITAAN 
TARPEEN MUKAAN.

Pakkauksella voit korostaa 
makeisten avulla viestimistä. 
Voit helposti nostaa elämyksen 
uudelle tasolle, kun pakkaus tukee 
kokonaisviestiä. Isommasta pak-
kauksesta voi jakaa useammalle 
hyvää & maukasta ja siten saada 
aikaan koko konttorille mainio 
meininki.
Pakkaus jää muistuttamaan anta-
jastaan vielä senkin jälkeen, kun 
sisältö on loppunut.



Puurasiat
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Makeistuubit vahvasta kartongista Säkit eri materiaalista

Kartonkikotelot

AnnospussitPienet peltirasiat vyötteellä PET rasiat etiketillä

Peltirasiat painatuksella isot peltirasiat kansitarralla Jakoboksit

Annoskohtaiset rasiatPET tuubi Kuvitetut peltipurkit

Etiketöity ämpäri

Paperipussit Paprituutit
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Aina ei kannata personoida itse 
tuotetta, vaan se, millä tai miten 
sen tarjoamme; kahvimukit, lau-
taset, kynttilät yms.  tarjoilemiseen 
liittyvät tuotteet tarjoavat isom-
man pinnan mainostamiseen ja 
ovat yhtä läsnä tilanteessa, ehkä 
jopa pidempäänkin kuin itse 
nautittava tuote. Nämä tuotteet 
tarjoavat myös mahdollisuuden 
päästä kohteesi henkilökohtaisiin 
tilaisuuksiin, olet läsnä etänäkin.

ole läsnä, 
ETÄNÄKIN
KATTAUSTUOTTEET

# 09610 KAHVIMUKIT 
# 09100 SOKERIT 
# 09620 LAUTASET 
# 09200 SERVETIT 
# 09300 TARJOTTIMET 
# 09500 KYNTTILÄT 
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SESONKEIHIN Valmiita ideoita suosituimpiin sesonkeihin. Pakkaukset soveltuvat useam-
paan sesonkiin vain painatusaihetta tai sisältöä muuttamalla.

herkut kruunaa JOULUNsuklaa kuuluu  PÄÄSIÄISEEN 

                     mausteet  KESÄÄN

sydän
sykkii
AINA



MAKEIMMAT 
MAINOSALUSTAT 

TOIMITTAA 


