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HARIBO JOULUKALENTERI YLLÄTTÄÄ MONIPUOLISUUDELLAAN  
 
Haribo joulukalenteri tekee joulun odotuksesta kivempaa, tarjoamalla joka päivälle makeita yllätyksiä - 
viinikumi-, vaahto-, rae- ja hedelmätoffeemakeisia sekä tavarayllätyksiä. Kalenterissa on 13 erilaista 
makeispakkausta ja erilaisia makeismakuja vieläkin enemmän. Haribon joulukalenterin makeiset ovat 
laktoosittomia ja gluteenittomia, ja kalenteri on hyvä vaihtoehto suklaakalenterille. 
 
 

Haribo joulukalenterissa on makeisia joka makuun 
 

Haribon joulukalenterissa yhdistyvät makeis- ja lelukalenteri. Kalenterin monipuolinen 
makeisvalikoima sisältää erilaisia viinikumi-, vaahto-, rae- ja hedelmätoffeemakeisia.   
Makeisluukuissa on runsaasti syötävää. Makeiset on pakattu ihastuttaviin 10 g 
minipusseihin, joiden sisällä on erilaisia pieniä makeishahmoja kuten nalleja, tutteja ja 
sammakoita. Kalenteri sisältää 13 erilaista makeispakkausta. 21 luukussa on makeisia 
ja 3 luukussa tavarayllätys. Kalenterin sisältö yllättää monipuolisuudellaan. 

 
Joulukalenterin kuvitus on runsas ja sen hauskoja yksityiskohtia tutkiessa kuluu 
helposti pitkä tovi. Kalenterin kannessa Haribo-juna kuljettaa lahjoja, joiden joukossa 
vilahtelee Haribon tuttuja makeishahmoja. Juna kuvaa hyvin kalenterin sisältöä 
karkkeineen ja pienine tavaralahjoineen. 

 
 Joulukalenteri on erilainen tuliainen lapsiperheeseen joulun alla, tai vaikkapa                 
pikkujoululahja. 

 

Joulukalenteriperinne on syntynyt Saksassa ja saapunut Suomeen 1910-luvulla. 
 

 
 
Tuotetiedot:  HARIBO joulukalenteri  

Sisältää: 2 kpl HARIBO Goldbären (Nallekarkki) minipusseja, 1 kpl HARIBO Nappar Fruit (Tutti) 
minipusseja, 2 kpl Nappar Berry (Tutti) minipusseja, 2 kpl HARIBO Christmas minipusseja, 2 kpl 
HARIBO Tudser (Sammakko) minipusseja, 1 kpl HARIBO Vampyrer minipusseja, 1 kpl HARIBO 
Happy Cola minipusseja, 1 kpl HARIBO Pesetos (Lantit) minipusseja, 2 kpl HARIBO Pearls 
(Helmet) minipusseja, 1 kpl HARIBO Hindbaer & Brombaer (Marjat) minipusseja, 2 kpl MAOAM 
hedelmätoffee -makeispakkauksia, 4 kpl isoja jouluisia makeishahmoja yksittäispakattuna sekä 
3 erilaista tavarayllätystä.  
Paino 234 g 

Lisätietoja: HARIBO Lakrids Oy Ab, www.haribo.com, puh. 09 8700 420 
Markkinointipäällikkö Marika Ojapalo, marika.ojapalo@fi.haribo.com 

Kuvapankki: http://www2.haribo.com/fiFI/kuva-ja-tiedotepankki/  
Kuvapankin käyttö vaatii rekisteröitymisen 

 

 

 

Haribon tuotteisiin kuuluvat mm. viinikumi-, lakritsi- ja raemakeiset, Chamallows-vaahtokarkit sekä Maoam-hedelmätoffeet. 
Kansainvälisesti Haribo on yksi suurimmista sokerimakeisten valmistajista, jolla on 15 tuotantolaitosta Euroopassa, 22 tytäryhtiötä 
ja Bonnissa, Saksassa sijaitseva pääkonttori. Henkilöstön määrä on yli 6000. Haribo Suomen tytäryhtiö on perustettu vuonna 1992.  


