
Julgåvor 2013
ERT Godis

- godis är gott...

Lösvikts-
Koncept

Vill du tjäna mer pengar?
Byt då till ERT Godis!Kontakt:

Ludwig Ernstsson
0470-51 56 45
ludde@ertgodis.se

Christer Karlsson
0470-71 99 97
christer.karlsson@ertgodis.se

ERT Godis AB
Annavägen 6
352 46 Växjö
0470-71 99 99

Du får ett unikt koncept  
som passar just din butik

Vi vet att alla lyckas
- nu är det din tur!

Vi använder bara kvalitetsgodis från kända leverantörer

• Bestäm ditt inpris

• Bestäm ditt sortiment

• Förbered dig på säljsuccé

Vi kan

• Bestäm din exponering

Sektion efter sektion  
med lönsam  

lösviktsförsäljning  
i din butik!

lösviktsgodis!
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Finns i 10, 15  
& 20 Liter

ERT Godis är företaget 
som hela tiden ökar

• Vi har en jordnära attityd

• Vi ger alltid en förstklassig service

• Utdragbara hyllor
• Skophållare
• Påsförvaring
• Delbara burkar
• Belysta toppskyltar

• Designa din toppskylt
   precis som du önskar
• Välj bland sju olika
   färger på etiketterna

• Vi tror på hårt arbete
• Vi tror på flexibilitet

ERT Godis startade sin verksamhet 1994 i 
småländska Växjö och har efter det ständigt 
utvecklats. Varje år har vi slagit föregåen-
de år och kurvan fortsätter att peka uppåt. 
2013 omsatte vi 200 miljoner kronor. 

Vårt lösviktskoncept finns etablerat över 
hela Sverige, i både dagligvaru- och service-
handel, samt att vi exporterar till 20 länder 
över hela världen.

Vi har 1 500 lösviktssorter i lager och kan  
skapa alla typer av koncept i alla prisklasser.

Våra ställ:
Vägen till lyckad försäljning
Vi har moderna lösningar för alla butiker

Innerhörn
Bredd: 897,5 mm
Djup: 666 mm
Höjd: 2312 mm

Bredd: 790 mm
Djup: 790 mm
Höjd: 2312 mm

Bredd: 666 mm
Djup: 666 mm
Höjd: 2312 mm

20-Litersburkar15-Litersburkar

10-Litersburkar

Välj ytterhörn med eller utan lock

Sju olika sorters färger på etiketterna

Hur vill du att dina toppskyltar ska se ut?

90-sektion Ytterhörn
Påse - 2 kg

Påse - 1 kg

Påse - 1/4 kg 

Våra etiketter

Burk med soft close, avdelare och sockersil

Sockersil
PåfyllningstrattSked- och mugghållare samt 

Skedhållare

Formsprutad 15-Litersburk

Finns i sju olika 
sorters färger

Hållare för
skedar och
påsar

påsförvaring lättåtkomligt i stället.

Sked
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