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MINTTUKAPSELIT
18 sokeritonta nestemäistä minttuhelmeä 
pakattuna muovitulpalliseen lasiputkeen 
(75x10 mm). Yksi pallo sisältää 2 neste-
kapselia, joista ulompi sulaa kielelle ja sisä-
puoli vatsaan. Ainutlaatuinen kaksoiskap-
seli luo vahvan ja pitkäkestoisen raikkaan 
hengityksen. Hinnat sisältävät painatuksen 
tarraan sekä infokortin molemmin puolin.

2500 kpl à  1,78€

1000 kpl à  2,09€

500 kpl à  2,50€

Aloituskulu 48 €

PIPARMINTTUSUKLAARAE-PUSSI
Maistuva ja edullinen mainostuote nopeaankin toimitukseen. 
Kolme rapeaa kotimaista piparminttusuklaaraetta toimitetaan 
pakattuna tyynymäiseen mainospussiin (70x40 mm). Hinnat 
sisältävät moniväripainetun pakkauksen.

5000 kpl à  0,30€

3000 kpl à  0,41€

1000 kpl à  0,59€

Aloituskulu 48 €

PASTILLIRASIA
Makeispakkaus täynnä mahdollisuuksia! Kar-
tonkirasiaan (53x12x49 mm) on pakattu noin 20 
g makeisia. Maistuva makeinen löytyy varmasti 
jokaiseen makuun. Makuvaihtoehtoina hedel-
mä, lakritsi, minttu, suklaarae sekä sokeriton 
lakritsi. Hinnat sisältävät moniväripainatuksen 
rasiaan kauttaaltaan.

KOTIMAINEN 
KARKKIASKI
Kotimaisia makeisia perinteisessä pah-
visessa karkkiaskissa (55x48x15 mm). 
Rasia sisältää noin 25 g makeisia, maku-
vaihtoehtoina on salmiakki- ja hedelmä-
ruutu, piparminttupastilli, salmiakkipastilli, 
hedelmäpastilli sekä vadelmasalmiakki-
pastilli. Hinnat sisältävät moniväripaina-
tuksen rasiaan kauttaaltaan.

3000 kpl à  0,59€

2000 kpl à  0,62€

1000 kpl à  0,75€

500 kpl à  1,05€

Aloituskulu 48 €

3000 kpl à  0,95€

1000 kpl à  1,28€

500 kpl à  1,58€

300 kpl à  1,89€

Aloituskulu 48 €
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MAINOSPASTILLIT
Maukkaat ja raikkaat mainospastillit käytän-
nöllisessä blisterpakkauksessa (85x62x8 
mm). Rasia sisältää 18 minipastillia, joiden 
makuvaihtoehtoina on minttu tai hedelmä. 
Lisähinnasta pakkauksen sisään on mahdol-
lista tilata myös A5 kokoinen erillinen vies-
tilappu. Hinnat sisältävät moniväripainetun 
pakkauksen.

5000 kpl à  0,59€

3000 kpl à  0,69€

1000 kpl à  0,99€

Aloituskulu 48 €

PASTILLIKORTTI
Näyttävä pastillikortti (140x70x8 mm) suurella mainospinta-alalla 
on edullinen ja informoiva mainoslahja. Kortti sisältää 4 g hedel-
män tai mintun makuisia minipastilleja. Läpikuultava pastillilokero 
on valittavissa 14 erilaiseen teemaan sopivasta muodosta. 
Vaihtoehtoina esim. sydän, neliö, suorakulmio, ympy-
rä, kukka, peukku, risti ja kapseli. Hinnat sisältävät 
moniväripainatuksen molemmin puolin.

5000 kpl à  0,54€

3000 kpl à  0,59€

1000 kpl à  0,75€

Aloituskulu 48 €

CLIC CLAC PASTILLIT
Maistuvia makeisia näppärässä pyöreässä peltirasiassa (45 mm), 
joka aukeaa helposti painalluksella. Rasia on saatavilla 19 eri vä-
rissä, vaihtoehdoista löytyy niin metallivärejä kuin raikkaita värejä 
kiiltävällä tai mattapinnalla. Rasia sisältää 27g makeisia 8 maku-
vaihtoehdossa; minttu, vahva minttu, sokeriton minttu, hedelmä, 
mansikka, kaneli, sitruuna ja suklaa. Hinnat sisältävät moniväripai-
natuksen kanteen.

2016 kpl à  1,25€

1008 kpl à  1,50€

504 kpl à  1,95€

288 kpl à  2,32€

Aloituskulu 48 €
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YEPPOS MAKEINEN
Nykyaikaiseen flow kääreeseen pakattu makea mainos-
tuote. Paperin väriksi on valittavissa valkoinen tai hopea. 
Makuvaihtoehtoina pehmeä Winegum tai Chewie puru-
pastilli. Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen.

100 kg à  15,35€

50 kg à  17,65€

20 kg à  19,90€

Aloituskulu 48 €

LAKUPALA
Lakritsi eli lakritsa on herkullinen musta makeinen. Vegaaninen 
ja makea lakritsipala (15x30 mm) toimitetaan yksittäinpakattuna 
valkoiseen karkkipaperiin.  Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen 
kääreeseen.

60 kg à  17,95€

40 kg à  19,90€

20 kg à  23,60€

Aloituskulu 48 €

100 kg à  12,90€

50 kg à  15,90€

20kg à  18,90€

Aloituskulu 48 €

PAPERIKÄÄREKARAMELLI
Perinteinen paperikäärekaramelli levittää viestiä ja jättää 
hyvän maun suuhun. Karamellien maku on valittavissa 
7 laadukkaasta vaihtoehdosta. Kääreeksi on valittavissa 
valkoinen tai hopeanvärinen sellofaani. Hinnat sisältävät 
1-väripainatuksen.

MENTOS RULLA
Karkkirulla (140x19x19 mm) sisältää pureskeltavia karkkeja 
(40g), jotka ovat täydellisiä suuhun maun sekä koostumuksen 
ansiosta. Makuina pirteä hedelmä tai raikas minttu.  Hinnat 
sisältävät moniväripainetun kääreen.

1000 kpl à  1,43€

500 kpl à  1,48€

250 kpl à  1,59€

Aloituskulu 48 €
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TIKKARI ETIKETILLÄ
Taustapuolelta läpinäkyvään ja toiselta puolelta valkoiseen 
kääreeseen pakattu tikkari personoidaan 35 mm etiketillä. 
Pyöreä (6g) tikkari on saatavana mansikan, sirtuunan, colan 
ja vihreän omenan makuisena. Sydäntikkarin (9g)makuna on 
vadelma. Maut ovat sekoitettavissa, minimi 200 kpl / maku. 
Hinnat sisältävät moniväripainetun etiketin.

2000 kpl à  0,45€

1000 kpl à  0,58€

400 kpl à  0,79€

Aloituskulu 48 €

TÄYSXYLITOLIPASTILLI-PUSSI
Kolme kotimaista täysksylitolipastillia (97 %) tyynymäisessä mainospus-
sissa (65x40 mm). Värinä valkoinen ja makuvaihtoehtoina piparminttu, 
päärynä, greippi ja metsämarja.  Hinnat sisältävät moniväripainetun 
pakkauksen.

5000 kpl à  0,46€

3000 kpl à  0,58€

1000 kpl à  0,66€

Aloituskulu 48 €

SUKLAANELIÖ
Klassinen suklaaherkku. Neliösuklaa (35x35mm, 5g) on kääritty hopean väri-
seen folioon ja viimeistelty paperivyötteellä. Makuvaihtoehtoina sopusointuinen 
tumma suklaa, perinteinen maitosuklaa sekä pirteä karamelli. Suklaat toimite-
taan pakattuina 100 kpl sellofaanipusseihin. Hinnat sisältävät moniväripainetun 
kääreen.

4800 kpl à  0,32€

2400 kpl à  0,39€

Aloituskulu 48 €

PANDA SUKLAALEVY
Pandan makea suklaalevy (145 g) kartonkikotelossa on lahja, josta jää hyvä maku suuhun! 
Suklaa on saatavana perinteisinä makuina aina valkoisesta tummaan. Eksoottisempien ver-
sioiden höysteenä on banaani ja roasted corn. Muut maut sijoittuvat sinne välille, yhteensä 9 
vakiovaihtoehtoa. Hinnat sisältävät täysväripainatuksen kartonkipakkaukseen.

1026 kpl à  3,02€

513 kpl à  3,85€

324 kpl à  4,86€

162 kpl à  5,17€

Aloituskulu 48 €
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MINIPASTILLIT
Värikkäät minipastillit kätevässä läpinäkyvässä rasiassa 
(58x41x14 mm), josta on helppo tarjota kaverillekin. Makeisten 
(16g) makuina omena, banaani, mansikka, appelsiini ja cola. 
Hinnat sisältävät monivärisen tarramerkkauksen rasiaan. 

3000 kpl à  0,66€

1000 kpl à  0,78€

500 kpl à  0,85€ 

250 kpl à  1,29€

Aloituskulu 48 €

SYDÄN MINTTURASIA
Sydämellinen muovinen rasia (7,5x4,8x0,6 cm) sisältää 12 g 
valkoisia miniminttuja. Kulmasta aukeavasta kolosta minttuja 
on helppo annostella. Rasioita on saatavana myös muissa 
muodoissa. Hinnat sisältävät 1-väripainatuksen.

2500 kpl à  0,93€

1000 kpl à  0,99€

500 kpl à  1,15€ 

250 kpl à  1,55€

Aloituskulu 48 €

SALMIAKKIRENGAS-PUSSI
Maistuva ja edullinen mainostuote nopeaankin toimitukseen. 
Neljä autonrenkaan muotoista Dragster salmiakkikaramelliä 
toimitetaan pakattuna tyynymäiseen mainospussiin (90x70 mm). 
Hinnat sisältävät moniväripainetun pakkauksen.

5000 kpl à  1,05€

3000 kpl à  1,19€

1000 kpl à  1,25€

Aloituskulu 48 €

KOTIMAINEN MAKEISPUSSI
Maistuva ja edullinen mainostuote nopeaankin toimituk-
seen. Pussi sisältää kolme hedelmämakeista tai vaihto-
ehtoisesti satunnaissekoituksen salmiakki-hedelmäka-
ramelleja tyynymäisessä mainospussissa (75x75 mm). 
Hinnat sisältävät moniväripainetun pakkauksen.

5000 kpl à  0,44€

3000 kpl à  0,54€

1000 kpl à  0,62€

Aloituskulu 48 €
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PURUKUMI 6-PAKKAUS, XYLITOL
Lähes kokonaan Xylitolilla makeutettu (99,7 %) purukumityyny kätevässä ja hygieenisessä blisterpakkauksessa 
(51x55x6 mm). Purkan makuna on herkullinen minttu, joka maistuu hyvältä ja hoitaa samalla hampaita. Hinnat 
sisältävät moniväripainetun pakkauksen.

3000 kpl à  1,19€

1000 kpl à  1,45€

500 kpl à  1,70€

Aloituskulu 48 €

PURUKUMI 12-PAKKAUS
Purukumi on osa arkea ja löytyykin monen taskusta tai laukusta. 
Raikkaat mintun makuiset purukumit on pakattu näppärään blis-
ter-pakkaukseen (62x106 mm). Pakkauksen suuri mainospinta-ala 
takaa parhaan näkyvyyden viestille. Hinnat sisältävät moniväripai-
netun pakkauksen.

2500 kpl à  1,50€

1000 kpl à  1,70€

500 kpl à  1,89€

250 kpl à  2,25€

Aloituskulu 48 €

TÄYSXYLITOLIPASTILLI-PUSSI
Kolme kotimaista täysksylitolipastillia (97 %) tyynymäisessä mainospussissa (65x40 mm). 
Värinä valkoinen ja makuvaihtoehtoina piparminttu, päärynä, greippi ja metsämarja.  Hinnat 
sisältävät moniväripainetun pakkauksen.

5000 kpl à  0,46€

3000 kpl à  0,58€

1000 kpl à  0,66€

Aloituskulu 48 €

KAAKAOKORTTI
Kaakaokortti (115x150 mm) sisältää O´boy 
kaakaojuomajauhetta (35 g), josta riittää kupil-
linen (2 dl) juotavaa kahdelle. Jauhe voidaan 
sekoittaa kuumaan tai kylmään maitoon. Kortti 
on kiva tuote itsessään tai hyvä lisä vaikkapa 
termosmukin kaveriksi.  Hinnat sisältävät mo-
niväripainatuksen pussin molemmin puolin.

3000 kpl à  1,45€

1000 kpl à  1,59€

500 kpl à  1,80€

300 kpl à  1,99€

100 kpl à  4,25€

Aloituskulu 48 €

POPCORNIPUSSI
Pussillinen poksautettuja maissinsiemeniä sopii niin lasten kuin 
aikuistenkin makuun. Taffelin mikropopcornit (90g) pakattuna 
alkuperäisessä pakkauksessa kustomoituun mainospussiin 
(125x200 mm) on herkullinen ja näyttävä kirjepostitettava lahja.  
Hinnat sisältävät moniväripainatuksen pussin molemmin puolin.

3000 kpl à  1,79€

1000 kpl à  1,95€

500 kpl à  2,25€

300 kpl à  2,80€

Aloituskulu 48 €

SUOLAPÄHKINÄPUSSI
Kullankeltaiset paahdetut ja suolatut maapähkinät ovat mukavia 
rouskuvia naposteltavia. Suolapähkinät (25 g) toimitetaan pakattuna 
mainospussiin (10x10 cm). Pussi on saatavana myös muilla päh-
kinävaihtoehdoilla.  Hinnat sisältävät moniväripainatuksen pussin 
molemmin puolin.

3000 kpl à  1,10€

1000 kpl à  1,27€

500 kpl à  1,45€

300 kpl à  1,59€

100 kpl à  2,99€

Aloituskulu 48 €
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KOTIMAISET
KUIVATUT MARJAT
Kotimaista energiaa marjan muodossa. Pussil-
linen (5g) suomalaista kuivattua ja makeutettua 
mustikkaa tai puolukkaa on raikas mainoslahja. 
Pussin koko on 100x68 mm, mutta tarvittaessa 
marjat on tilattavissa isommissakin pusseissa.  
Hinnat sisältävät moniväripainatuksen pussin 
molemmin puolin.

3000 kpl à  1,22€

1000 kpl à  1,39€

500 kpl à  1,50€

300 kpl à  1,65€

Aloituskulu 48 €

KUIVATUT BANAANILASTUT
Rapsakat kuivatut banaanilastut sopivat loistavasti äkilliseen 
makean nälkään sekä energiavajeeseen naposteltavaksi. Lastut 
toimivat myös lisukkeina salaattia piristämässä. Banaanilastut 
(15 g) toimitetaan pakattuna kustomoituun paperipussiin (10x10 
cm). Hinnat sisältävät moniväripainatuksen pussin molemmin 
puolin.

3000 kpl à  1,19€

1000 kpl à  1,32€

500 kpl à  1,45€

300 kpl à  1,65€

Aloituskulu 48 €

NUUDELIPUSSI
Pikanuudelit on jokaisen talouden vakiovaruste. Aidot 
itämaiset kananmakuiset Mama-nuudelit (55 g) toimite-
taan pakattuna kustomoituun mainospussiin (150 x 200 
mm) alkuperäisen pakkauksen ympärille. Saatavana 
myös muita makuvaihtoehtoja.  Hinnat sisältävät moni-
väripainatuksen pussin molemmin puolin.

3000 kpl à  1,79€

1000 kpl à  1,95€

500 kpl à  2,25€

300 kpl à  2,80€

Aloituskulu 48 €

KOTIMAISET KAURAHIUTALEET
Kotimaisista pikakaurahiutaleista valmistuu nopeasti run-
saskuituinen ja maittava lautasellinen kaurapuuroa. Pussi 
(115x150 mm) sisältää 40 g täysjyväviljasta valmistettuja 
Nalle pikakaurahiutaleita. Hiutaleiden joukkoon lisätään 
2,5 dl kiehuvaa vettä tai maitoa, annetaan tekeytyä hetki 
ja puuro on valmis! Hinnat sisältävät moniväripainatuksen 
pussin molemmin puolin.

3000 kpl à  1,35€

1000 kpl à  1,49€

500 kpl à  1,75€

300 kpl à  1,89€

100 kpl à  4,10€

Aloituskulu 48 €
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Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.

Nämä ja monta muuta ideaa löydät osoitteesta

www.highpeak.fi


