
H
YV

Ä
Ä

SUOM
ESTA

 
ja hiem

an m
uualta euroopasta

20
20



2

TUOTE      SIVU nro

Pikatuotteet 2
Yksittäispakatut  4-5
Askit ja rasiat 6
Pussiratkaisut 7
Tikkarit 8
Purukumit 9
Suklaat  10
Pähkinät 11
Vesi, patukat, luomu 12
Kattaustuotteet 13
Tarjottimet, kynttilät 14
Pakkaukset 15

Mainosmakeinen
- helppo, edullinen ja mieleenjäävä

Ylläpidä liikeyhteyksiä tai herätä mielenkiinto maistuvilla 
viestinviejillä. Esitteestämme löydät laajimman kattauksen 
kotimaisia mainosalustoja. Makuaistin avulla on helppo jäädä 
sidosryhmän mieleen ja tarvittaessa lisätä ”twistiä” viestintään 
sopivasti. Mainosmakeiset ovat kustannustehokas ja toimiva 
lisä perinteiseen markkinointimixiin. 

Asiakasuskollisuuden, branditietoisuuden ja imagon 
rakentaminen käy laadukkailla makeisillamme  helposti. 
Kotimaiset tuotteet olemme merkinneet Suomen lipulla. 
Valikoiman täydennykseksi olemme valinneet muutamia 
kysyttyä tuotteita eurooppalaisilta kumppaneiltamme, näin 
voimme tarjota luotettavan vaihtoehdon lähes jokaiseen 
tarpeeseen. Laadukkaalla ja hyvän makuisella tuotteella on 
helpompi osua kohteeseen, napakymppiin.

Heräsikö sinulle kysymyksiä? Edustajamme auttavat mielellään 
sinuakin tekemään kampanjan hyvällä maulla!
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PIKKUPUSSI SULKIJALLA

Pieni pussi läpinäkyvää kalvoa + oma personoitu pussin sulkija.
Täytteeksi makeisia, pähkinöitä, purukumia tms.

Minimimäärä:     300 kpl  
Toimitusaika:      3 – 7 pvä
Pakkauskoko:    n. 7 x 10 cm
Säilyvyys:           n. 3kk

PIKA
EXPRESS

Kun on kiire...

TIKKARI - pika

Pyöreä laattatikkari valkoisella kalvolla + 4-väri etiketti. 
Taustapuoli läpinäkyvä.

Paino:            6 g
Minimimäärä:     200  kpl, myydään 200 kappalen erissä
Toimitusaika:      3-7  pvä
Säilyvyys:           n. 12 kk

MAUT:  3 värin  hedelmäsekoitus (omena, sitruuna ja 
mansikka)

PIKKUPUSSI ETIKETILLÄ

Pieni pussi läpinäkyvää kalvoa + oma personoitu etiketti
Täytteeksi makeisia, pähkinöitä, purukumia tms.

Minimimäärä:    100 kpl  
Toimitusaika:      1-3 pvä
Pakkauskoko:    n. 7 x 10 cm
Säilyvyys:           n. 3kk

4 PALAN PURUKUMI

Kotimainen purukumi, täysksylitoli.

Minimimäärä:   500 kpl  
Toimitusaika:    7  pvä
Koko:               4 x  8x 0,5 cm
Säilyvyys:         12 K k

VESIPULLO ”35”  0,35 l

Raikas lähdevesi Kivistön lähteestä. 
Kätevä annoskoko joka on helpppo 
kuljettaa mukana. 4-väripainettu 
paperietiketti alk. 120 plo. 

Minimimäärä:    120 kpl 
Toimitusaika:    3 pvä
Säilyvyys:          n. 12-18 kk



TWIST – toffee

Yksittäispakattu kotimainen toffeemakeinen kahvihuoneeseen, 
neukkariin tai messuille. Yhtä varma ja tykätty joka paikassa.

Minimimäärä: 48 kg 
Toimitusaika: 4-8 viikkoa
Määrä / kg: n. 165 kpl
Säilyvyys: n. 9 kk

MAUT: Kerma, lakritsi, sitruunalakritsi, suklaa ja              
            kausimakuna kaneli.
KÄÄRE: Hopeinen sellofaani
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TWIST – ON

Perinteikkään makeistehtaan valmistamat herkulliset makeiset 
skandinaaviseen makuun. Salmiakkijauhetäytteisillä yllätät ja 
vastaat vaativaankin makuun.

PERUSMAUT: Sitruuna, appelsiini, vadelma, päärynä, 
polka, jääminttu, minttu, lakritsi, sitruuna-lakritsi ja terva.
SALMIAKKIJAUHETÄYTTEISET: lakritsi, terva-salmiakki,
Vadelma-lakritsi, mansikka-lakritsi, sitruunalakritsi.
SUKLAATÄYTTEINEN: Minttu
* oma yllä mainittujen perusmakujen yhdistelmä 
KÄÄRE:  Valkoinen, kirkas tai hopea sellofaani

Minimimäärä: 30 kg, oma makuyhdistelmä* 60 kg 
Toimitusaika: n. 4 viikkoa
Määrä/kg:        n. 200 kpl
Säilyvyys: n. 12 kk

TWIST – basic / FLOW -  basic

Yksittäispakattu edullinen perusmakeinen isoille volyymeille ja 
kustannustehokkaaseen tarpeeseen. Joko twistattuna  tai 
tyynypakattuna (Flow).

Minimimäärä: 50 kg 
Toimitusaika: 4 viikkoa
Määrä / kg: n. 310 kpl
Säilyvyys: n. 18 kk

MAUT: hedlmämix (kirksikka, sitruuna, appelsiini, vihreä omena 
ja cola), maut myös yksittäin, sekä minttu ja salmiakki.
KÄÄRE: valkoinen tai kirkas sellofaani

TWIST – suklaa

Yksittäispakattu kotimainen suklaatyffeli kahvihuoneeseen, 
neukkariin tai messuille. Yhtä varma ja tykätty joka paikassa.

Minimimäärä: 48 kg 
Toimitusaika: 4-8 viikkoa
Määrä / kg: n. 125 kpl
Säilyvyys: n. 9-12 kk mausta riippuen

MAUT: Suklaa, mokka ja nougat (sis. pähkinää).
KÄÄRE: Hopeinen sellofaani

UUSI MAKU
TERVA ja
TERVA-SALMIAKKI
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FIN FLOW - mini

Yksittäin tyynykääreeseen pakattu kotimainen makeinen, tässä 
mainos on aina parhaalla paikalla. Suomalaiseen makuun 
kehitetty, luotettavilta perinteisiltä valmistajilta.

Minimimäärä:    30 kg 
Toimitusaika:     4 viikkoa
Määrä per kg:    n.125 - 165 kpl
Säilyvyys:          n. 12 kk

MAUT: Viinikumi – hedelmä ja lakritsi
            Suklaakuorrutteinen toffee, lakutoffee tai minttutoffee.
            

FIN FLOW - maxi

Yksittäin tyynypakettiin pakattu hieman isompi kotimainen 
makeinen tai keksi. Isomman koon tuoma laajempi painoala.
 

Minimimäärä:     1000 kpl
Toimitusaika:      4 viikkoa
Säilyvyys:           n. 12 kk

MAUT: Iso salmiakki auto 15 g , riisisuklaapatukka 20g  tai 
-pala 10 g, lakumatto 60 g, keksi, tms.

FLOW - MENTOS

Yksittäin tyynykääreeseen pakattu aito Mentos-pastilli
Rapsakan pintansa alla pehmeän purtava ja maistuva 
makeinen. 

Minimimäärä:     30 kg 
Toimitusaika:      4 viikkoa
Määrä / kg          n. 310 kpl
Säilyvyys:           n. 12 kk

MAUT: Hedelmämix tai minttu.

Tyynypakkauksessa
mainos on aina

parhaalla paikalla !



6

MAKEISPURKKI / -RASIA

Kartonkirasia, läpinäkyvä PET purkki tai peltirasia läpinäkyvällä 
kannella makeistäytteellä. Voit valita kotimaisia erilaisia täytteitä, 
pyydä tarjous omilla suosikeillasi.

Minimimäärä:     100 kpl 
Toimitusaika:      2-3 viikkoa
Paino:                 n. 100 - 300 g
Säilyvyys:           n. 8 - 12 kk

PASTILLIASKIT

Todellinen herkku mainokseksi. Suosittu ja kätevä pakkaus laajalle 
kohderyhmälle ja mitkä painopinnat valokuville yms.

Minimimäärä:  500 kpl
Toimitusaika:  3-4 viikkoa
Paino:             n. 20 g
Säilyvyys:  n.12 kk

Täytevaihtoehdot:
- miniruutupastilli;   salmiakki, hedelmä tai sekoitus.
- lakritsipastilli
- myös ksylitol pastillilla, kysy lisää.

Sopiva muoto, suuret 
painopinnat, erittäin 

edullinen, muistot 
lapsuudesta, GMO-

vapaa, suomalainen, 
ilmastokompensoitu 

paperi,  toistuva 
käyttö.

SIKSI NIIN SUOSITTU !

Uusi maku
lakritsi
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YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET PUSSIT

Kompostoituva bio-hajoava sekä paperi/PE kalvo tarjoavat uusia 
mahdollisuuksia vastuulliseen viestintään. Loistava painojälki CMYK-
painatuksella.

Minimimäärä:     3500 Kpl 
Toimitusaika:      4 viikkoa
Paino:                eri kokoja, ns. litteä pussityyppi 5 – 30 g.
Säilyvyys:           n. 6 - 12 kk

Täytevaihtoehtoja on useita. Kysy lisää myyyjältäsi.

MAKEISPUSSI 100 g

Pussiin pakattuna annat aina hieman enemmän. Pussi
all over digipainettuna läpinäkyvälle kalvolle. Myös valokuvat 
onnistuvat! Taattua laatua kotimaiselta merkkivalmistajalta.

Minimimäärä:     2000 kpl 
Toimitusaika:      4-6 viikkoa
Paino:                100 g
Säilyvyys:           n. 12 kk

MAUT: Iso ruutu tai miniruutu hedelmä, salmiakki tai sekoitus
            sekä perinteinen lakritsi ja täytelakritsi.

MINIPUSSI   6 - 20g

Minipussissa ruutu- tai  miniruutu viinikumimakeisia. Pussin koko 
vaihtelee täytön mukaan, 60 x 60 mm tai 90 x 70 mm. Voimme 
myös ketjuttaa pussit 2-4 pss / yksikkö, jokaiseen oma kuvitus!

Minimimäärä:    3500 kpl 10 g   tai   5000 kpl 2 palaa
Toimitusaika:     n. 4 viikkoa
Paino:                5 – 15 g
Säilyvyys:          12 kk

MAUT: Miniruutu tai iso ruutu, hedelmä, salmiakki tai sekoitus
KETJUPUSSEISSA miniruutu 5 g / pussi  x 2-4 PSS.

PYRAMIDIPUSSI 10 g

Pyramidin mallinen pussi 1 – 4 väripainettuna, tarjoaa jopa neljä 
painopintaa useammallekin miniviestille. Pussin koko 60 x 80 mm.

Minimimäärä:    3000 kpl 
Toimitusaika:     n. 4 viikkoa
Paino:               10 g
Säilyvyys:          n. 12 kk

MAUT: Miniruutu hedelmä, salmiakki tai sekoitus



TIKKARI - laatta

Pyöreä tai sydämen muotoinen laattarikkari, josta pitävät lapset, 
nuoret ja nuorekkaat, eli melkein kaikki. Voit painattaa myös 
takapuolen paperin jatkuvalla (kohdistamaton) painatuksella.

Paino:            9 g
Minimimäärä:     3000 kpl
Toimitusaika:      5 viikkoa
Säilyvyys:           n. 12 kk

MAUT: Kirsikka, sitruuna, mandariini, omena, vadelma, mansikka, 
cola, minttu, lakritsi, salmiakki.

MAKEISTANKO

Vanhan ajan kova makeistanko – perinteinen polka minttu tai muu 
moderni maku, esim. päärynä, sitruuna-lime, cola, tuttifrutti, 
vadelma-salmiakki, appelsiini,  kermatoffee, turkinpippuri
Niille, joiden suuhun ei tikkari sovi...

Minimimäärä:    240 kpl 
Toimitusaika:     n. 3 viikkoa, hieman mausta riippuen
Paino:                25 g
Säilyvyys:           n.12 kk

Hammashuoltoa
 2GO

Kaikki purukumimme
Sisältävät reilusti ksylitolia! 
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PURUKUMI KSYLITOL 100 %

Laadukas kotimainen vain ksylitolilla makeutettu purukumi blisteriin 
ja kartonkisleeveriin pakattuna. Herkullinen minttu maistuu hyvältä ja 
hoitaa hampaita.

Minimimäärä:     500 kpl
Toimitusaika:      2 viikkoa (myös pikana 7 pvä, lisähinta)
Pakkauskoko:    4 palaa
Säilyvyys:          n. 12 kk

MAKU: piparminttu

PURUKUMIPUSSI,  2 – 4 PALAA, 
KSYLITOL 100 % 

Kotimainen täysksylitolpurukumi 2-4 palan annospussissa. Pussiin 
pakattuna tarjoaa mainion mainosalustan erilaisille toteutuksille.
1-3 väriä valkoisella tai CMYK värein kirkkaalla kalvolla.

Minimimäärä:    1000 kpl kiintein värein   / 2000 kpl CMYK-värein
Toimitusaika:      n. 3 - 4 viikkoa
Pakkauskoko:    2-6 palaa
Säilyvyys:           n. 12 kk

MAKU: piparminttu (valkoinen), spearmint (vihreä), hedelmä (keltainen).

PURUKUMI 2 PALAA, KSYLITOL 100 %  

Kotimainen täysksylitoli purukumi, 2 palaa pussitettuna. Painatus 
pussiin  kohdistettuna 1-4 värillä PMS-värein tai CMYK- painatuksena. 
Kalvo valkoinen tai läpinäkyvä.

Minimimäärä:     5000 kpl
Toimitusaika:     4 viikkoa
Pakkauskoko:    2 palaa, 6 x 6 cm pussi
Säilyvyys:           n. 12 kk

MAKU: piparminttu (valkoinen), spearmint (vihreä), hedelmä (keltainen).

JENKKI ORIGINAL KSYLITOL 36 %

Suomen myydyin purukumi blisteriin ja kartonkisleeveriin pakattuna. 
Herkullinen minttu, hedelmä tai vadelma-salmiakki maistuu hyvältä 
pitkään ja hoitaa hampaita.

Minimimäärä:     500 kpl
Toimitusaika:      3 viikkoa
Pakkauskoko:    12 palaa
Säilyvyys:           12 - 18 kk
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SUKLAANELIÖ  

5 g suklaaneliö offset-painetulla kääreellä. Laadukas belgialainen 
suklaa. Makuina maitosuklaa , tumma ja tosi tumma suklaa, 
toimitettavissa myös reilunkaupan suklaana.

Paino:            5 g  
Minimimäärä:     5000 kpl
Toimitusaika:      3- 4 viikkoa
Säilyvyys:           12 kk maitosuklaa
                           18 kk tummat suklaat

Kysy myös lahjarasioita neliösuklaille, PET- kartonki tai 
puurasioita 4 – 60 palalle.

SUKLAANAPIT (laktoositon, gluteeniton)

Valloittavat suklaanappimme ovat kotimaista tuotantoa. Saat ne 
pakattuna yksittäin tai muutaman napin pussina tarpeesi mukaan.
Voit myös valita vain yhden maun tai tehdä sekoituksen, se on aina 
yhtä hyvä valinta.

Paino:            n. 4 g / kpl
Minimimäärä:     3000 kpl yksittäin / 1000 pss á 4 kpl
Toimitusaika:      3-4 viikkoa
Säilyvyys:           6 -9 kk

MAUT: Appelsiinisuklaa, minttusuklaa,

SUKLAALEVY 50 G

Kotimaista tummaa 60 % suklaata, ah niin hyvää, voimakkaan 
pehmeä maku. Ehdoton valinta, kun haluat jäädä hyvällä maulla 
mieleen. Gluteeniton ja laktoositon. Personointi omalla vyötteellä. 

Minimimäärä:    100 kpl 
Toimitusaika:     2 viikkoa
Paino:                50 g
Säilyvyys:          n. 12 kk

Toimitettavissa myös isompia levyjä, kysy lisää.
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Klassikkosuklaan 
Kotimainen pyöreä 

haastaja:
 SUKLAANAPPI,

 laktoositon
Ja gluteeniton!

 

Mainossuklaiden klassikko



MINIPUSSI  SIVUSAUMAUKSELLA

Pienet erät toteutamme sivusaumatulla pussilla. Saatavana myös 
erikoistäytteillä.Pussin pituus räätälöidään sisällön mukaan, leveys 
aina 7,5 cm. Kysy lisää. 

Minimimäärä:     1000 kpl PMS- väreillä / CMYK- painettuna 2000 kpl
Toimitusaika:     3-4 viikkoa
Pakkauskoko:    muuttuva koko
Säilyvyys:           6-9 kk

KUIVATUT OMENALASTUT
Rapeat  kuivatut omenalastut on oiva vaihtoehto, kun haluat viestiä 
välittämistä ja terveellisempia arvoja.

Minimimäärä:     5000 kpl
Toimitusaika:      4 viikkoa
Pakkauskoko:    15 g, 90 x 150 mm
Säilyvyys:           9 kk

SUOLAPÄHKINÄT 10 g

Maukkaat paahdetut suolapähkinät kätevään annoskokoon 
pussitettuna. Mukava suolainen vaihtoehto makeisille.

Minimimäärä:     3500 kpl
Toimitusaika:      4 viikkoa
Pakkauskoko:    10 g, 60  x 100 mm
Säilyvyys:           9 kk

Todella näyttävät pussit CMYK- painatuksella.

CASHEW PÄHKINÄT 10 g

Maukkaat paahdetut ja suolatut cashew pähkinät pussitettuna. 
Mukava suolainen vaihtoehto makeisille. Myös muita pähkinöitä,
kysy lisää.

Minimimäärä:     3500 kpl
Toimitusaika:      4 viikkoa
Pakkauskoko:    10 g, 60  x 100 mm
Säilyvyys:           9 kk
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VESIPULLO ”35”  0,35 l

Raikas lähdevesi Kivistön lähteestä. Kätevä annoskoko joka on 
helpppo kuljettaa mukana. 4-väripainettu paperietiketti alk. 120 
plo. 

Minimimäärä:    120 kpl 
Toimitusaika:     n. 1-4 viikkoa
Säilyvyys:          n. 12-18 kk

PROTEIINIPATUKKA

Aito merkkivalmistajan proteiinipatukka omalla vyötteellä, jonka pinta-
ala on kokonaisuudessaan painettavissa. Tässäkin tuotteessa mainos 
aina parhaalla paikalla.

Minimimäärä:    300 kpl 
Toimitusaika:     n. 2-3 viikkoa, mausta riippuen
Säilyvyys:          n. 6 - 9 kk

LUOMUNALLET PUSSISSA 10-30 g

Luomuaineksista valmistetut nallekarkit, joissa hyydykkeenä on 
liivatteen sijasta käytetty pektiiniä. Sopii vegaaneille.  Pusseja on 
saatavana 10 g, 15 g ja 30 g täytöllä.

Minimimäärä:    1000  kpl 
Toimitusaika:     4 viikkoa
Säilyvyys:          n. 18 kk

Laktoositon,
Gluteeniton,
Vegaani,
Luomu tai
Reilun kaupan tuote 

Kysy lisää eri
vaihtoehdoista!



Tarjoile tyylillä, omilla 
kattaustuotteilla

Kun olet lanseeraamassa uutta tuotetta, vietät vuosi- 
tai teemajuhlia, tässä sinulle tuotteet, joilla 
viimeistelet viestisi. Painoalana on koko tuotteen 
pinta-ala. Tämän lähemmäksi ei kohdettasi pääse, 
aivan huulille!

Servetit – 4-väri CMYK-painatus, 100 % pinta-ala 
alk. 240 kpl 3-kerros tissue
alk. 384 kpl 1-kerros airlaid

Mukit  kuumille tai kylmille juomille, useita kokoja.
Digipainettuna alk. 100  - 500 kpl, jopa 2 viikossa!
Offsetpainettuna alk. 1000 kpl.

MYÖS BIOHAJAOVAT MUKIT!

Lautaset  pyöreä, neliö tai kantikas alk. 1000 kpl
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Ole mukana sidosryhmäsi parhaimmissa 
tunnelmissa. Tarjoamme siihen 
loistaviakin vaihtoehtoja ...

Kynttilä, parafiinia, paloaika n. 30 tuntia.
Kuvitus 4- väripainetulla kalvolla kynttilän ympäri. Kalvon asentamisen 
jälkeen kynttilä dipataan kertaalleen parafiiniin, joten pinta on myös 
parafiinia.

Pannunalunen Koivuviilua tai MDF-levyä. Muotoina pyöreä
tai neliö pyöristetyillä kulmilla.
Korkkipohja pitää alusen tukevasti paikallaan.
Kuvitus 4-värisenä melamiini-pohjaisen pinnan alla.

Tarjotin & tarjoilulausta pesunkestävää suomalaista koivuviilua.
Tarjottimia  kokoja ja muotoja. Oma kuvitus 4-värisenä
kuumuutta ja alkoholia kestävän melamiinipohjaisen 
pinnan alla. Takapuoli valkoinen tai koivuviilun värinen.
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PAKKAUKSET

Pakkauksella voi tukea ja korostaa makeisten 
avulla viestimistä. Voit helposti nostaa elämykset 
uudelle tasolle, kun pakkauksesi tukee 
kokonaisviestiä. Meiltä löydät erilaisia 
pakkauksia erikoisiinkin tarpeisiin. Autamme 
myös löytämään ihan uusia ratkaisuja. 

Lähestulkoon kaikki on mahdollista! 
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Metallirasiat painatuksella                      Metallirasiat  vyötteellä                                    Keramiikka - astiat

Kartonkirasiat                                               PET – rasiat                                       Pahviset tuubit

Ikkunalliset paperipussit                                 Sellofaanipussit                                    Voimapaperipussit

Digipainetut peltirasiat



- messuille
- asiakaskäynnille
- sponsoritapahtumaan
- kokoustiloihin
- abikarkeiksi
- infotiskille
- kassalle
- lahjaksi

Ja moneen muuhun tarpeeseen...

Makeimmat mainosalustat 

p
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