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Hos Wally and Whiz har vi gentænkt den traditionelle 
vingummi og udviklet dét, vi kalder for den danske vingummi.

En vingummi skabt med kærlighed og passion, og som sætter nye, høje standarder
for, hvad en vingummi er. En vingummi, som dufter og smager af de 

naturlige råvarer, den er skabt af.

Vi kombinerer altid to komplementære smage i vores vingummier 
for at skabe delikate og udsøgte smagsoplevelser. Og på vores evige jagt efter

 nye, spændende smage i hele verden, udfordrer vi konstant forestillingen om den 
traditionelle oplevelse af en vingummi.
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VINGUMMI AF 100% 
NATURLIGE BÆR, 
FRUGTER, RØDDER 
OG BLOMSTER.

Vores lækre vingummier inde-
holder kun naturlige smage 
og farver, og så er de veganske, 
glutenfri og fri for allergener. 
Alle i hele verden kan spise 
dem. 
Vores vingummier er produ-
ceret i Danmark. Og vi bestræber 
os på at købe råvarer ind så 
tæt på vores produktion som 
overhovedet muligt. Råvarerne 
er naturligvis af højeste 
kvalitet. 

Standard smagsvarianter:
 
• Solbær med jordbær
• Hibiscus med hindbær
• Hyldeblomst med blåbær
• Kvæde med æble
• Lakrids med havtorn
• Lakrids med salmiak
• Lime med sur citron
• Mango med                    

passionsfrugt
• Pink grapefrugt med 

abrikos



BØTTE MED SLEEVE

Du har mulighed for at få dit 
eget sleeve rundt om vores 
bøtter.

Bøtter med eget sleeve er 
ideelle til kunde- og 
medarbejdergaver, til branding-
kampagner, etc. Sleevet kan 
tilpasses efter eget ønske med 
logo, farver, foto, grafik og 
tekst. Vi hjælper gerne med 
idéer til design samt 
opsætning. 

Sleevet fås både til vores 
SMALL bøtte (140g) og til vores 
STANDARD bøtte (240g).

Du kan vælge imellem vores ni 
lækre standard smagsvarianter 
på side 3.

Minimumsantal: 100 stk.
Leveringstid: 1 uge fra 
godkendt design.



BØTTE MED STICKER 

Et alternativ til eget sleeve er 
egen sticker, som placeres på 
bøttens låg. 

Bøtter med egen sticker er 
ligeledes ideelle til kunde- og 
medarbejdergaver, til
brandingkampagner, etc. 
Stickeren kan tilpasses efter 
eget ønske med logo, farver,
foto og grafik. Vi hjælper 
gerne med idéer til design 
samt opsætning. 

Stickeren kan både placeres 
på låget af vores SMALL bøtte 
(140g) og vores STANDARD 
bøtte (240g). Det er samme 
størrelse sticker, så denne 
løsning er også ideel, hvis du 
ønsker et miks af small og 
standard bøtter. 

Du kan vælge imellem vores ni 
lækre standard smags-
varianter på side 3.

Minimumsantal: 100 stk.
Leveringstid: 1 uge fra 
godkendt design.



ÆSKE I EGET DESIGN

Med en æske i eget design har 
du mulighed for at pakke to 
eller flere af vores bøtter med 
lækker vingummi ind i dit 
eget budskab. 

Æsken kan tilpasses efter eget 
ønske med logo, farver, foto, 
grafik og tekst – og her er der 
rigtig god plads til at 
præsentere egne budskaber. 
Vi hjælper gerne med idéer til 
design samt opsætning. 

Æsken kommer enten med 2, 
3 eller 4 SMALL bøtter á 140g. 

Du kan vælge imellem vores ni 
lækre standard smags-
varianter på side 3.

Minimumsantal: 100 stk./
størrelse
Leveringstid: 2 uger fra 
godkendt design.



GAVEÆSKE MED 
3 SMALL ELLER 2 
STANDARD BØTTER

Et alternativ til en æske i eget 
design er vores eksklusive
gaveæske. Gaveæsken kommer
i flere størrelser – se også 
de følgende sider – og inde-
holder udover bøtter med 
lækker vingummi også en 
indlægsæske, som kan 
tilpasses efter eget ønske med 
logo, farver, foto, grafik og 
tekst. Der er rigtig god plads til 
at præsentere egne 
budskaber. Vi hjælper gerne 
med idéer til design samt 
opsætning. 

I denne størrelse gaveæske 
er der plads til enten 3 SMALL 
bøtter á 140g eller 2 
STANDARD bøtter á 240g. Du 
kan vælge imellem vores ni 
lækre standard smags-
varianter på side 3.

Minimumsantal: 125 stk.
Leveringstid: 2 uger fra 
godkendt design.



GAVEÆSKE MED 
6 SMALL ELLER 4 
STANDARD BØTTER 

Vores eksklusive gaveæske fås 
også med plads til 6 SMALL 
bøtter á 140g eller 4 
STANDARD bøtter á 240g. 

Det er desuden muligt at 
lægge noget i indlægsæsken 
– en folder med info om din 
virksomheder eller produkter, 
merchandise eller måske et 
par biografbilletter. Også her 
er mulighederne mange for at 
sætte dit eget præg. 

For yderligere info og idéer se 
side 7. 

Minimumsantal: 125 stk
Leveringstid: 2 uger fra 
godkendt design.



GAVEÆSKE MED 
4 SMALL BØTTER

Og endelig fås vores eksklusive 
gaveæske også med plads til 4 
SMALL bøtter á 140g. 

Bemærk at i denne gaveæske 
er indlægsæsken mindre end i 
gaveæskerne, som 
præsenteres på side 7 og 8. 

For yderligere info og idéer se 
side 7. 

Minimumsantal: 125 stk.
Leveringstid: 2 uger fra 
godkendt design.



GAVEÆSKE MED 
SLEEVE

Du har mulighed for at få dit 
eget sleeve rundt om vores 
gaveæsker.
Gaveæsker med eget sleeve er 
ideelle til kunde- og med-
arbejdergaver, til branding-
kampagner, etc. Sleevet kan 
tilpasses efter eget ønske med 
logo, farver, foto, grafik og 
tekst. Vi hjælper gerne med 
idéer til design samt opsæt-
ning. 
Vores gaveæsker kommer i 
forskellige størrelser og med 
forskellige temaer. 
Du kan vælge at få dit eget 
sleeve på følgende gaveæsker:

• A Taste of Denmark
• The Black Box
• Grown on Trees
• Grown on Plants and 

Bushes
• The Family Box
• The Rainbow Box

Minimumsantal: 50 stk.
Leveringstid: 1 uge fra 
godkendt design.



THE RAINBOW BOX 
MED SLEEVE

The Rainbow Box kommer 
ikke blot med 9 bøtter á 140g, 
men også med flowpacks – 3 
poser af hver af vores 9 
standard smagsvarianter, i alt 
27 poser og 297g lækker dansk 
vingummi. 

Og den har du også mulighed 
for at få dit eget sleeve 
omkring. Sleevet kan tilpasses 
efter eget ønske med logo, 
farver, foto, grafik og tekst. Vi 
hjælper gerne med idéer til 
design samt opsætning. 

Minimumsantal: 50 stk.
Leveringstid: 1 uge fra 
godkendt design.



PRIVATE LABEL 
FLOWPACKS

Et af vores allermest populære 
produkter er private label flow-
packs – lækker vingummi i 
pose med dit helt eget design. 
En unik mulighed for at øge 
brand awareness med en sød 
hilsen. Flowpacken er oplagt 
som mødeforplejning, i recep-
tionen og som små gaver til 
kunder og medarbejdere ved 
festlige lejligheder. 

Flowpacken kan tilpasses efter 
eget ønske med logo, farver,
foto og grafik. Vi hjælper 
gerne med idéer til design 
samt opsætning. 

Hver flowpack indeholder 7g 
lækker vingummi. Du kan 
vælge imellem vores ni stand-
ard smagsvarianter på side 3.

På grund af krav om informa-
tioner om næringsindhold, 
ingredienser og produktions-
sted er flowpackens bagside 
reserveret til denne info.

Minimumsantal: 3.500 stk.
Leveringstid: 3-5 uger



FLOWPACK JARS MED 
SLEEVE

En anden mulighed med flow-
packs er vores flowpack jars 
med eget sleeve. 

Flowpack jars fyldt med 
lækker vingummi er også 
meget velegnede som 
mødeforplejning, i recep-
tionen og som gaver til kunder 
og medarbejdere.

Sleevet kan tilpasses efter 
eget ønske med logo, farver, 
foto, grafik og tekst. Vi hjælp-
er gerne med idéer til design 
samt opsætning. 

Minimumsantal: 50 stk./
størrelse
Leveringstid: 1 uge



HJERTEÆSKE 
MED SLEEVE

Du har mulighed for at få dit 
eget sleeve omkring vores 
smukke hjerteæske, som 
indeholder vores to skønne 
Love-varianter:

• Hibiscus med rabarber

• Litchi med hindbær

Æsken kommer i et smukt og 

stilrent hjerteformet design. 

Den er udført i et kraftigt 

materiale og bevarer sit flotte 

udtryk længe efter den sidste 

vingummi er spist. 

Hjerteæske indeholder 60 

poser á 11g. I alt 660g lækker 

vingummi.

Minimumsantal: 50 stk.

Leveringstid: 1 uge fra 

godkendt design.



PÅSKEÆG
MED SLEEVE

Vores lækre påskeæg byder på 

de to skønne påskesmags-

varianter:

• Guanabana med           

stikkelsbær

• Kiwano med havtorn

Vores påskeæg kommer i to 

størrelser – det lille i en frisk 

grøn farve og det store i en fin 

påskegul. Begge påskeæg er 

naturligvis udført i FSC-certi-

ficeret papir. 

Det grønne påskeæg inde-

holder 18 poser á 11g. I alt 198g 

lækker vingummi. 

Det gule påskeæg indeholder 

35 poser á 11g. I alt 385g lækker 

vingummi. 

Minimumsantal: 50 stk.
Leveringstid: 1 uge fra god-
kendt design.



Kontaktinformation
Wally and Whiz ApS, Rugmarken 35A, 3520 Farum, Danmark.

Email: info@wallyandwhiz.com / Tel: +45 60266249 / CVR-nr.: 36505060

Vi tager forbehold for fejl eller ændringer

Hos Wally and Whiz ønsker vi at værne om klimaet og passe på den klode, vi alle sammen lever på. 
Vi er optaget af at gøre det rigtige, og vi ønsker at inspirere andre ved at gå foran 

som det gode eksempel. 

Vores vingummier
Vi benytter kun råvarer af høj kvalitet, og så prioriterer vi samtidig at købe dem fra leverandører, som 

befinder sig så tæt på vores produktion, som muligt. Jo kortere afstande, vores råvarer skal 
transporteres, jo lavere CO2-aftryk.

 
Vores emballage

Vores nye cubes er fremstillet af genanvendt plastmateriale, og derudover har vi sænket vores 
forbrug af plastik med 40 procent sammenlignet med tidligere. Vi opfordrer til, at man genbruger 
de tomme cubes – eksempelvis kan de anvendes til at opbevare krydderier, mønter, blyanter eller 

lignende. Og vi har desuden gjort det muligt at købe refills til vores julekalender, så den kan 
anvendes år efter år.

Alt pap og papir, som anvendes til emballage, er naturligvis FSC-certificeret, hvilket betyder, at vi 
støtter bæredygtig skovdrift.

ANSVARLIGHED


