Förra årets succékalender från Joe & Seph´s är tillbaka- detta året i tre versioner
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Storsäljande popcornkalender är tillbaka i flera versioner
Förra årets succékalender från Joe & Seph´s är tillbaka - detta året i tre
versioner. Nytt för i år är Joe & Seph´s veganska julkalender samt härliga
gourmetpopcorn smaksatta med choklad.
Smaksatta, karamelliserade popcorn från det prisvinnande familjeföretaget
Joe & Seph's visade sig vara en riktig favorit då julkalendern sålde slut
rekordsnabbt förra året. Bakom 24 luckor gömmer sig popcorn i flera unika
smaker. Den blå kalendern är en av årets nyheter och innehåller inte bara
karamelliserade popcorn utan även Joe & Seph's utsökta chokladbitar med
popcorn, omsluten av mjölkchoklad. En underbar blandning av sprött, sött

och salt!
Joe & Seph's veganska popcorn-kalender öppnas upp som en bok och
innehåller 24 luckor med handgjorda, prisvinnande och karamelliserade
popcorn i olika smaker! Här får du bland annat mumsa i dig Joe & Seph's
populära smaker Vegan Salted Caramel och Vegan Toffee Apple & Cinnamon,
samt nya, exklusiva smaker.
För fler högupplösta bilder, kontakta sk@bluebox.se
Du hittar alla julkalendrarna här

Bluebox.se är en av Sveriges äldsta webbshoppar och har funnits på nätet
sedan 2000. Bluebox säljer inredning, roliga prylar och har massor med
presenttips till födelsedagar och alla högtider. På lager finns ca 2500
färgglada och roliga prylar som förgyller vardagen, för snabb leverans.
Varorna skickas ut i blåa boxar som namnet antyder! Kunden får själv välja
när paketet ska postas, det går alltså utmärkt att vara ute i god tid!
Presentinslagning och hälsningskort finns som tillval om man vill skicka en
present. Läs mer på http://www.bluebox.se
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