Gaver,
der kan smages
INTERFLORA ERHVERV – JUL 2022

Julen er hjerternes fest,
men også mavens!
December inviterer til hygge i stearinlysets skær med dejlig mad,
gode vine og måske et ekstra stykke chokolade, i selskab med
gode venner og familie. Julen er nemlig hjerternes, men i høj grad
også mavernes fest.
Det er den tid på året, hvor det dufter af kanel, gran, gløggen nydes og smørklatten rammer risengrøden. I år er ingen undtagelse.
Her i kataloget finder du alt, hvad I behøver, for at gøre jeres december varm og hyggelig for jeres medarbejdere og samarbejdspartnere, med søde chokolader, salt lakrids eller delikate vine.
Vi har sammensat et udvalg af en række lækre ideer til julegaver,
som vi tror vil glæde medarbejdere og samarbejdspartnere! Gå
på opdagelse i vores store udvalg og lad julestemningen blomstre.
Årets julegaveideer nøje udvalgte produkter. Således er I sikret
skønne gaver, der både er flotte, velsmagende og skabt for at glæde.
Vi ønsker dig en glædelig jul og et lykkebringende nytår!
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GAVEKASSE 1

Den røde jul
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥

2 fl. Octavo Arte Tempranillo rødvin. Spanien. 13% VOL.
750 ml
1 stk. Lakridseriet. Berlin. Salt lakrids med hvid
chokolade og guldpulver. 120g
1 stk. Cocoture. Marcipanhjerte. 50g
1 stk. Cocoture. Fyldte chokolader i rød FSC æske. 90g
1 stk. Cocoture. Lakridskonfekt i rød FSC dragébox.
95-100g
1 stk. Cocoture. Pebernøddemix i rød FSC
pyramideæske. 75g
1 stk. Mackie´s. Tangy tomato chips. 40g
1 stk. 25 års jubilæum goodiebag

Ved køb af
denne gavekasse
medfølger en Cocoture
goodiebag til en værdi
af 75 kr. i vejledende
udsalgspris.

Pakkes smukt i en natur gavekasse

300 kr.

ekskl. moms

vejl. pris 599 kr. inkl. moms
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GAVEKASSE 2

Den, der vil give
julelys i øjnene
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥

1 stk. Lakridseriet. Berlin. Salt lakrids med hvid
chokolade og guldpulver. 120g
1 stk. Lakridseriet. Amsterdam. Hindbærvingummi
med mørk chokolade og lakridspulver. 120g
1 stk. Lakridseriet. Sydney. Dobbeltovertrukket
lakridsfudge med hvid og ruby chokolade. 55g
1 stk. Cocoture. Marcipanhjerte. 50g
1 stk. Cocoture. Fyldte chokolader i rød FSC æske. 90g
1 stk. Cocoture. Lakridskonfekt i rød FSC dragébox. 95-100g
1 stk. Cocoture. Pebernøddemix i rød FSC
pyramideæske. 75g
1 stk. Cocoture block. Hvid chokolade med lakrids. 55-60g
1 stk. Cocoture. Stor kakaobønne i golden chokolade
med cappuccino/karamel creme. 30g
1 stk. Mackie´s. Tangy tomato chips. 40g
1 stk. Mackie´s. Haggis & cracked black pebber chips. 40g
1 stk. 25 års jubilæum goodiebag

Ved køb af
denne gavekasse
medfølger en Cocoture
goodiebag til en værdi
af 75 kr. i vejledende
udsalgspris.

Pakkes smukt i en natur gavekasse

300 kr.

ekskl. moms

vejl. pris 599 kr. inkl. moms
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GAVEKASSE 3

Den elegante
julekurv
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥

2 fl. Tomillar Tempranillo rødvin. Spanien. 13% VOL.
750ml
1 stk. Lakridseriet. Berlin. Salt lakrids med hvid
chokolade og guldpulver. 120g
1 stk. Lakridseriet. Hamburg. Syrlig vingummi med
flødechokolade og lakridspulver. 120g
1 stk. Lakridseriet. Sydney. Dobbeltovertrukket
lakridsfudge med hvid og ruby chokolade. 55g
1 stk. Cocoture. Marcipanhjerte. 50g
1 stk. Cocoture. Fyldte chokolader i hvid FSC æske. 90g
1 stk. Cocoture. Engelsk vingummi i hvid FSC
dragébox. 95-100g
1 stk. Cocoture. 70% chokolade mandler i hvid FSC
dragébox. 95-100g
1 stk. Cocoture. Sød lakrids med hvid chokolade og
hindbærpulver i hvid FSC pyramideæske. 75g
1 stk. Cocoture. Stor kakaobønne i golden chokolade
med cappuccino/karamel creme. 30g
1 stk. Mackie´s. Haggis & cracked black pebber chips. 40g
1 stk. 25 års jubilæum goodiebag

Ved køb af
denne gavekasse
medfølger en Cocoture
goodiebag til en værdi
af 75 kr. i vejledende
udsalgspris.

Pakkes smukt i en natur gavekasse

400 kr.

ekskl. moms

vejl. pris 799 kr. inkl. moms

5

GAVEKASSE 4

Den til enhver
julesmag, alkoholfri
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥

1 fl. Le Celebracion. White grape sparkling. Non
alcoholic. 750 ml
1 fl. Le Celebracion. Red Grape sparkling. Non
alcoholic. 750 ml
1 stk. Lakridseriet. Berlin. Salt lakrids med hvid
chokolade og guldpulver. 120g
1 stk. Lakridseriet. Amsterdam. Hindbærvingummi
med mørk chokolade og lakridspulver. 120g
1 stk. Lakridseriet. Sydney. Dobbeltovertrukket
lakridsfudge med hvid og ruby chokolade. 55g
1 stk. Cocoture. Marcipanhjerte. 50g
1 stk. Cocoture. Fyldte chokolader i rød FSC æske. 90g
1 stk. Cocoture. Lakridskonfekt i rød FSC dragébox. 95-100g
1 stk. Cocoture. Brændte mandler i rød FSC dragébox.
95-100g
1 stk. Cocoture. Pebernøddemix i rød FSC
pyramideæske. 75g
1 stk Cocoture block. Hvid chokolade med lakrids. 55-60g
1 stk. Cocoture. Stor kakaobønne i golden chokolade
med cappuccino/karamel creme. 30g
1 stk. Mackie´s. Tangy tomato chips. 40g
1 stk. Mackie´s. Haggis & cracked black pebber chips. 40g
1 stk. 25 års jubilæum goodiebag

Ved køb af
denne gavekasse
medfølger en Cocoture
goodiebag til en værdi
af 75 kr. i vejledende
udsalgspris.

Pakkes smukt i en natur gavekasse

400 kr.

ekskl. moms

vejl. pris 799 kr. inkl. moms
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GAVEKASSE 5

Den hvide jul
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥

3 fl. Tomillar Tempranillo rødvin. Spanien. 13% VOL. 750 ml
1 stk. Santa julehvede. 50cl. 6,5% VOL
1 stk. Lakridseriet. Berlin. Salt lakrids med hvid
chokolade og guldpulver. 120g
1 stk. Lakridseriet. Amsterdam. Hindbærvingummi
med mørk chokolade og lakridspulver. 120g
1 stk. Lakridseriet. Hamburg. Syrlig vingummi med
flødechokolade og lakridspulver. 120g
1 stk. Lakridseriet. New York. Lakridsstang overtrukket
med flødechokolade. 55g
1 stk. Lakridseriet. Sydney. Dobbeltovertrukket
lakridsfudge med hvid og ruby chokolade. 55g
1 stk. Cocoture. Marcipanhjerte. 50g
1 stk. Cocoture. Fyldte chokolader i hvid FSC æske. 90g
1 stk. Cocoture. Engelsk vingummi i hvid FSC
dragébox. 95-100g
1 stk. Cocoture. Hasselnøddemix i hvid FSC dragébox.
95-100g
1 stk. Cocoture. Sød lakrids med hvid chokolade og
hindbærpulver i hvid FSC pyramideæske. 75g
1 stk. Cocoture. Stor kakaobønne i golden chokolade
med cappuccino/karamel creme. 30g
1 stk. Mackie´s. Tangy tomato chips. 40g
1 stk. 25 års jubilæum goodiebag

Ved køb af
denne gavekasse
medfølger en Cocoture
goodiebag til en værdi
af 75 kr. i vejledende
udsalgspris.

Pakkes smukt i en natur gavekasse

560 kr.

ekskl. moms

vejl. pris 1099 kr. inkl. moms
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GAVEKASSE 6

Den overdådige jul, alkoholfri
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥
❥

1 fl. Le Celebracion. White grape sparkling. Non
alcoholic. 750 ml
1 fl. Le Celebracion. Red Grape sparkling. Non
alcoholic. 750 ml
1 stk. Julekaffe. 175g
1 stk. Lakridseriet. Berlin. Salt lakrids med hvid
chokolade og guldpulver. 120g
1 stk. Lakridseriet. Amsterdam. Hindbærvingummi
med mørk chokolade og lakridspulver. 120g
1 stk. Lakridseriet. New York. Lakridsstang overtrukket
med flødechokolade. 55g
1 stk. Lakridseriet. Sydney. Dobbeltovertrukket
lakridsfudge med hvid og ruby chokolade. 55g
1 stk. Cocoture. Fyldte chokolader, marcipan og
engelsk vingummi i rød FSC æske. 255g
1 stk. Cocoture. Marcipanbrød i rød FSC æske. 180g
1 stk. Cocoture. Kakaomandler i rød FSC dragébox. 95-100g
1 stk. Cocoture. Lakridskonfekt i rød FSC dragébox. 95-100g
1 stk. Cocture. Brændte mandler i rød FSC dragébox. 95-100g
1 stk. Cocoture. Pebernøddemix i rød FSC
pyramideæske. 75g
1 stk. Cocoture. Stor kakaobønne i golden chokolade
med cappuccino/karamel creme. 30g
1 stk. Cocoture block. Hvid chokolade med lakrids. 55-60g
1 stk. Mackie´s. Tangy tomato chips. 40g
1 stk. Mackie´s. Haggis & cracked black pebber chips. 40g
1 stk. 25 års jubilæum goodiebag

Ved køb af
denne gavekasse
medfølger en Cocoture
goodiebag til en værdi
af 75 kr. i vejledende
udsalgspris.

Pakkes smukt i en natur gavekasse

560 kr.

ekskl. moms

vejl. pris 1099 kr. inkl. moms
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Chokolade forkælelse
❥

260g mix af marcipahjerter, dragé og guld foliehjerter
i rød Cocoture hatteæske

Lækker chokolade hører julen til! I Cocoture hatteæsken
finder du det helt rigtige miks af Chokolade til din julehygge.

109 kr.

ekskl. moms

vejl. pris 149,95 kr. inkl. moms
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TØNDE 1

Chokoladedrøm
❥

1kg luksus mix af mini guldbarrer, marcipanhjerter,
Cocoture fyldte chokoladekugler i orange, lysebrun
og sort i sort Cocoture tønde

Chokoladedrøm er den perfekte måde at sige tak for året
der gik til kunder, medarbejdere eller samarbejdspartnere.

249 kr.

ekskl. moms

vejl. pris 539,95 kr. inkl. moms
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TØNDE 2

Chokolade luksus
❥

2kg jule mix af Cocoture fyldte chokoladekugler i
sort, rød og sølv, fransk nougat og karamelmix i rød
Cocoture tønde

Julen er hjerternes tid og derfor også den tid på året,
hvor vi forkæler hinanden med lidt ekstra sødt til ganen. I
Chokolade luksus finder I alt hvad hjertet måtte begære
af chokolade.

409 kr.

ekskl. moms

vejl. pris 779,95 kr. inkl. moms
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TØNDE 3

Chokolade symfoni
❥

2kg mixede Cocoture fyldte chokoladekugler i sort
Cocoture tønde

Skal der være fyldt op med godter i hele december hos
dine kunder, medarbejdere eller samarbejdspartnere, så
er Chokolade symfoni det ideelle valg!

450 kr.

ekskl. moms

vejl. pris 899,95 kr. inkl. moms
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Lakridseriet
Julekalender
❥

360g rød Lakridseriet julekalender

Julekalenderen indeholder 24 lækre stykker lakrids i
forskellige varianter, alt sammen i en flot indpakning,
der skaber en hyggelig stemning i den gode juletid –
med overraskelser til hver dag i december.

155 kr.

ekskl. moms

vejl. pris 269,95 kr. inkl. moms
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Retro Julekalender
❥

240g lux retro kalender

Julen skal fejres og det gøres bedst med chokolade.
Chokoladejulekalendere har nemlig ingen alder! Fejr hver
dag i december med et delikat stykke. Julekalenderen
indeholder 24 skønne stykker, med alt fra fyldte chokolader, til chokolade overtrækkende mandler, lakrids og
marcipan.

89 kr.

ekskl. moms

vejl. pris 149,95 kr. inkl. moms
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Julen er hjerternes fest
– men ikke for alle
Desværre er julen ikke en glædes tid for alle. For mange er julen
forbundet med tristhed og ensomhed.
Lad os bekæmpe ensomheden sammen. I år har du mulighed for
at købe en særlig blomst, der aldrig visner.
Den hedder ”Husk Hinanden Blomsten”, fordi hele overskuddet fra
salget af den går ubeskåret til Børns vilkår, Folkebevægelsen mod
Ensomhed og Psykiatrifonden.
Vi håber, du vil bære den, og være med til at sprede budskabet
om, at ingen skal føle sig glemt.

23,20 kr.

ekskl. moms

vejl. pris 29 kr. inkl. moms
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Kontakt os for bestilling
Alle ordre bestilles via vores konsulent:
Alisa Grgic på +45 51551601, ag@interflora.dk eller erhverv@interflora.dk

Der tages forbehold for udsolgte varer, prisstigninger og trykfejl.
Alle erhvervspriser er eksklusive moms, kort og levering. Der henvises til vores øvrige salgs- og leveringsbetingelser, som findes på vores nedenstående hjemmeside.
Kataloget er gældende i jul 2022. Se vores øvrige sortiment på www.interflora.dk.
*
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