
Fruktbudet – mer än frukt!  
 
Vi har mer än 350 produkter utöver vårt fruktsortiment. Mjölk, mineralvatten, nötter, 
snacks, godis, grönsaker, konferenskorgar och kaffe såklart. – Ja helt enkelt allt som 
behövs på ett välfungerande kontor. Vi har samlat dessa produkter i olika paket för att 
göra ditt jobb som beställare tydligare och enklare.

LITEN  
5 personer

MELLAN  
15 personer

STOR  
25 personer

1.	 Semlor	till	Fettisdagen
2.	 Kanelbullar	på	kanelbullens	

dag									
3.	 Lussebullar	&	pepparkakor	

vid	Lucia

+BAS	+	ORIGINAL	

9.	 Påskägg	till		
medarbetarna	–	en	gåva

10.	Julgodis	till		
medarbetarna	–	en	gåva	

+	BAS	

4.	 Géle	&	chokladhjärtan	vid	
Alla	hjärtans	dag

5.	 Påskgodis	i	korg
6.	 Jordgubbar	till	Midsommar
7.	 Halloweengodis	i	korg
8.	 Julgodis	i	korg

9 kr
per anställd 
och månad

PREMIUM 
28 kr

per anställd 
och månad

BAS ORIGINAL

73 kr
per anställd 
och månad

Ni kanske inte har karneval på jobbet varje vecka även om man kun-
de önska det. Karnevalsgeneralen (kontorschefen) har dock ett digert 
jobb att prata med alla olika leverantörer för att skapa fest och mys 
på kontoret – tills nu. Genom att teckna sig för vårt högtidspaket är 
stämningen på jobbet fixad med en signatur – till alla högtider. 

Lucia, Jul, Kanelbullens dag, Fettisdagen. Påsk och Midsommar. Du håller väl reda på 
dem och alla de andra högtiderna? Lugn. Vi gör det åt dig så att du alltid har rätt mys 
på kontoret. Som vanligt bestämmer du först hur seriöst du vill mysa, alltså: BAS, 
ORIGINAL eller PREMIUM. Därefter anpassar du beställningen efter hur många ni är 
på företaget. T.ex. Är ni 20 medarbetare så beställer ni en MELLAN	ORIGINAL och 
en LITEN – ORIGINAL enkelt! 

PSST... Mardi Gras är karnevalernas karneval. Mardi är franska för tisdag och gras betyder fett. Den feta tisdagen alltså – fettisdagen! 

HÖGTID

2	Sedan	
väljer	du	
storlek

1	Först	
väljer	
du	nivå



  BAS  ORIGINAL  PREMIUM 

   Liten   Mellan     Stor     Liten   Mellan      Stor     Liten   Mellan      Stor  

Semlor (st)  5  15  25    5  15  25     5  15  25 

Kanelbullar (st)  5  15  25    5  15  25     5  15  25 

Lussebullar & pepparkakor  5+1 förp  15+2 förp  25+3 förp   5+1 förp  15+2 förp 25+3 förp    5+1 förp  15+2 förp 25+3 förp

Gelé‐& chokladhjärtan i  
godiskorgar (kg)          2,5  7,5  12,5     2,5  7,5  12,5 

Påskgodis i korgar (kg)          2,5  7,5  12,5     2,5  7,5  12,5 

Jordgubbar i ask (st)          3  7  12     3  7  12 

Halloweengodis i korgar (kg)             2,5  7,5  12,5     2,5  7,5  12,5 

Julgodis i korgar (kg)             2,5  7,5  12,5     2,5  7,5  12,5 

Påskägg till medarbetare  
(personlig gåva)                      5  15  25 

Julgodis till medarbetare  
(personlig gåva)                         5  15  25 

 

 

 


