
Restaurangetiketter på öl från Wermlands Brygghus 

Som restaurang kan du beställa våra öl med egen etikett. Hur går det till? 

1. Du bestämmer vilken/vilka sorter du vill ha (se produktinformation) 
2. Du ringer till oss och vi säkerställer tillgång på de sorter du önskar. 
3. Du skickar oss ditt serveringstillstånd. 
4. Du tar fram en etikett (med egna resurser eller ihop med oss - se nedan*). Det 

ska vara en PDF som är 86 mm x 173,4 mm i liggande format (det går inte att 
använda Word). Etiketten ska innehålla följande info: 

1. Producentinfo; kontaktuppgifter och vår logga (som vi skickar till dig) 
2. Typ av öl 
3. Alkoholhalt och volym 
4. Ingredienser inkl allergener i fet stil 

I övrigt kan du bestämma eget utseende (vi avråder från svart bakgrund). Vi prov-
trycker etiketten och när båda är nöjda monterar vi och skickar ölen till dig. 

Pris 

Minimiantal för en beställning är 2 lådor (40 flaskor). Priset består av fyra delar 
(alla priser exkl moms - gäller 2021): 

• Avgift för omställning av produktionslina (oavsett antal) - 500 SEK 

• Etikettmaterial, tryck och montering - 1 SEK/flaska 

• Priset för ölen - t ex 10,75 SEK för lättöl, 18 SEK för lager (starköl), 19,50 
SEK för IPA (starköl) 

• Frakt  

*Vi kan hjälpa till att ta fram en etikett - vi tar 500 SEK/timme och det brukar ta 1-3 
timmar beroende på hur mycket som finns färdigt. 

Exempel på etikett. 
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