
Nu är det dags att beställa årets julgåvor från Sackeus – ett enkelt sätt att 
visa uppskattning. Välj mellan fyra färdiga klappar, skräddarsy din egen gåva eller 
testa vår nyhet för i år ”Stadsmissionen-paketet”. Alla produkter i gåvorna nedan 

är Fairtrade-märkta och ekologiska. God jul önskar vi på Sackeus.

Beställ dina julgåvor på: www.sackeus.se, order@sackeus.se eller ring 031 - 65 48 00.
Sista beställningsdag: 11/12 för leverans före jul. 

Vill du skräddarsy innehållet i 
din julgåva kan du hör av dig till oss, 
så tar vi fram ett kostnadsförslag. 
Minimibeställning 10 gåvor.

Väljer du detta paket, så skickar vi din gåva med 
kaffe, te och choklad direkt till Stadsmissionen i 
Göteborg som i sin tur delar ut gåvorna till utsatta 
barns familjer. Som en guldkant på deras julbord.
För varje gåva du köper får du ett julkort som 
informerar om din goda gärning, som du kan 
skicka vidare till dina kunder eller kollegor.

SKRÄDDARSY DIN GÅVA STADSMISSIONEN-PAKETET

1x Eguale bryggkaffe, 450 g
1x Eguale chokladkaka, 80–100 g
1x Eguale te i påse, 25 påsar
1x Eguale kaffeskopklämma

Packas i cellofanpåse 
med juligt snöre

BJÄLLERKLANG Art 9042

1 x Nabali/Rumi neutral olivolja, 500ml
1 x Smaksatt olivolja, 250ml
1 x Grön olivtapenade, 130g
1 x Nabali oliver, 80g
*skickas på pall med pallfrakt
Leverans i december om inget 
annat är överenskommet.

Packas i snygg kartong 
med handtag

BETLEHEMS STJÄRNA* Art 9045

315:–
(ex moms)

149:–
(ex moms)

1x Eguale bryggkaffe, 450 g
1x Eguale chokladkaka, 80–100 g
1x Eguale te i påse, 25 påsar
1x Eguale kaffeskopklämma

BJÄLLERKLANG

Packas i snygg vit låda 
med God Jul-hälsning.

159:–
(ex moms)

199:–
(ex moms)

1x Sackeus kyrkkaffe, 500 g
1x Sackeus kakao, 250   g
1x Sackeus fl ytande tropisk honung, 450 g
5x Sackeus belgisk choklad, 5g
1x Sackeus kaffeskopklämma

STILLA NATT Art 9044

229:–
(ex moms)

Packas i snygg svart 
låda med etikett

1x Eguale bryggkaffe, 450 g
2x Eguale chokladkaka, 80–100 g
1x Eguale te i påse, 25 påsar
1x Eguale chokladdoppade kaffebönor, 100g
1x Eguale kaffeskopklämma

STRÅLANDE JUL Art 9040

Art 9056

1x Sackeus kyrkkaffe, 500 g
1x Sackeus kakao, 250
1x Sackeus fl ytande tropisk honung, 450 g
5x Sackeus belgisk choklad, 5g
1x Sackeus kaffeskopklämma

STILLA NATT

1x Eguale chokladdoppade kaffebönor, 100g

Sprid glädje
Julgåvor

Ordinarie frakt- och leveransvillkor gäller. Vi reserverar oss för slutförsäljning. Våra produkter är certifi erade 
av de certifi eringsorgan som har de högsta kraven på social, etisk och miljömässig hållbarhet. Julgåvor till 

anställda är skattefria om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. (källa: Skatteverket).

Läs mer om våra julgåvor på www.sackeus.se/jul 


