


Vælg op til 3 linsefarver

dit design
på forsiden

m&m logo
på bagsiden

Dit design på linsen kan være tekst 
(max. 2 linjer á 9 tegn), billede eller logo. 

Trykkes i én farve (sort). 
M&M‘s-logoet er på bagsiden.

mørkegrøn

lilla

grøn

blå

lime

turkis

gul

babyblå

orange

hvid

rød

beige

pink

grå

lyserød

sort

Blå Metallic

Mat Sort

Metalæsker



Vælg op til 3 linsefarver

Blå Metallic

Varenr.  110106357 

Størrelse Ø 50 x 17 mm. 

Indhold 20 g - Vælg op til 3 linsefarver

Tryk på linse  1 farve (sort) 

Tryk på æske 1-4 farver. Frit valg af æskefarve (se første side)

Bedst før 6 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring

Bemærkning   Røde og hvide linser fåes ikke som rensorterede  
farver. Sorte linser er først muligt fra 100 kg

Tryk 1-4 farver (PANTONE) eller 4-farvetryk (CMYK) 

Sammenpakning 150 stk. / karton

Produktionstid 20 hverdage efter din godkendelse af 
 fabrikkens produktionsfil med dit layout

Mindste ordre 230 stk.

Pris Kr. pr. stk. inkl. print på linser og æsker

Antal  1-4 farver

 230 stk. 40,64  

   450 stk. 36,67  

  690 stk. 30,70 

   1.150 stk. 27,22  

   2.300 stk. 23,24 

 4.600 stk. 20,76   

Opstartspris  0,00 kr. (opstart er inkluderet i ovenstående priser)

Gaveæske Metalæske 

Varenr.  110103107  

Størrelse 150 x 155 x 17 mm

Indhold 80 g - Vælg op til 3 linsefarver

Tryk på linse  1 farve (sort) 

Tryk på æske 1-4 farver

Bedst før 6 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring

Bemærkning   Røde og hvide linser fås ikke som rensorterede  
farver. Sorte linser er først muligt fra 100 kg

Tryk 1-4 farver (PANTONE) eller 4-farvetryk (CMYK) 

Sammenpakning 50 stk./ karton

Produktionstid 20 hverdage efter din godkendelse af 
 fabrikkens produktionsfil med dit layout

Mindste ordre 60 stk.

Pris Kr. pr. stk. inkl. print på linser og æsker

Antal  1-4 farver

 60 stk. 140,42  

   100 stk. 136,38  

   150 stk. 132,34

   250 stk. 128,30 

   500 stk. 124,26  

Opstartspris  0,00 kr. (opstart er inkluderet i ovenstående priser)

Eksklusiv gaveæske fyldt med M&Ms i dine farver, og 
med dit tryk på hver enkelt linse. Vælg op til tre forskelli-
ge linsefarver. Du får også dit design på selve gaveæsken 
(150x155 mm), der trykkes i et flot farveprint.

Flot metalæske med M&Ms i dine farver og med dit tryk 
på hver enkelt linse. Vælg op til tre forskellige linsefarver. 
Dit design trykkes i et flot metalprint (50 mm) på låget. 
Alle æsker er forseglet med en afrivningsstrimmel.

Vælg op til 3 linsefarver
Hver linsefarve får sit eget design

Vælg op til 3 linsefarver
Hver linsefarve får sit eget design

VELEGNET 
FIRMA

GAVE

ALLE 
PRISER ER

INKLUSIV
SUKKER-
AFGIFT
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PRISER ER

INKLUSIV
SUKKER-
AFGIFT



Pose 4 g Pose 10 g

 pose 10 g
Varenr.  110103105 

Størrelse 100 x 44 mm

Indhold 10 g, vælg op til 3 linsefarver (se første side i kapitlet)

Tryk på linse  1 farve (sort) 

Tryk på pose 1-4 farver

Bedst før 6 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring

Bemærkning   Røde og hvide linser fåes ikke som rensorterede  
farver. Sorte linser er først muligt fra 100 kg

Tryk 1-4 farver (PANTONE) eller 4-farvetryk (CMYK) 

Sammenpakning 250 poser / karton

Produktionstid 20 hverdage efter din godkendelse af 
 fabrikkens produktionsfil med dit layout

Mindste ordre 3.700 stk.

Pris Kr. pr. stk. inkl. tryk på linser og poser

Antal  1-4 farver

 3.700 stk. 7,89  

   6.000 stk. 7,39  

   10.250 stk. 6,70 

   15.550 stk. 6,50 

Opstartspris  0,00 kr. (opstart er inkluderet i ovenstående priser)

Varenr.  110103106 

Størrelse 60 x 43 mm

Indhold 4 g -Vælg op til 3 linsefarver (se første side i kapitlet)

Tryk på linse  1 farve (sort) 

Tryk på pose 1-4 farver

Bedst før 6 mdr. fra produktionsdato ved korrekt opbevaring

Bemærkning   Røde og hvide linser fåes ikke som rensorterede  
farver. Sorte linser er først muligt fra 100 kg

Tryk 1-4 farver (PANTONE) eller 4-farvetryk (CMYK) 

Sammenpakning 500 poser / karton

Produktionstid 20 hverdage efter din godkendelse af 
 fabrikkens produktionsfil med dit layout

Mindste ordre 10.500 stk.

Pris Kr. pr. stk. inkl. tryk på linser og poser

Antal  1-4 farver

 10.500 stk. 5,34  

   21.000 stk. 4,65  

  30.000 stk. 4,15 

   50.500 stk. 3,65 

   100.000 stk. 3,36 

Opstartspris  0,00 kr. (opstart er inkluderet i ovenstående priser)

Pose med M&Ms i dine farver og dit tryk på hver enkelt 
linse. Vælg op til tre forskellige linsefarver. Du får også 
dit design på posen, der måler ca. 60x43 mm. Dit design 
trykkes i et flot farvetryk på en transparent folie.

Pose med M&Ms i dine farver og dit tryk på hver enkelt 
linse. Vælg op til tre forskellige linsefarver. Du får også dit 
design på posen, der måler ca. 100x44 mm. Dit design 
trykkes i et flot farvetryk på en transparent folie.

Vælg op til 3 linsefarver
Hver linsefarve får sit eget design

Vælg op til 3 linsefarver
Hver linsefarve får sit eget design
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