


 کیف چـرم

طبیعی گاو

 کیف دوشــی چرم طبیعی گاو 

ســه رنگ متنوع 

دارای بند بلند قابل تنظیم و بند کوتاه

شناســه محصــول : 1160895دارای 3 محفظــه 



 کیــف پــــول

چرم طبیعی

جنس: چــرم طبیعی گاو

رنگ بندی: قهوه ای ، مشــکی ، زرشــکی ، قهوه ای روشــن 

آلبوم : دارد

شناســه محصــول : 1160898اســکناس خور : دارد



 کیــف پــــول

چرم طبیعی

جنس: چــرم طبیعی گاو

رنگ بندی: قهوه ای ، مشــکی ، زرشــکی ، قهوه ای روشــن 

آلبوم : دارد

شناســه محصــول : 1160899اســکناس خور : دارد



بخور سـرد

تخم مرغی

امکان اســتفاده بخور های گیاهی )اســتوخودوس و …(

اســتفاده هــم بــه عنوان چراغ خواب و هــم به عنوان بخور

ظرفیــت مخــزن آب ۱۰۰ میلی لیتر

در ســه رنگ صورتی ، آبی ، ســفید

دســتگاه بخور ســرد طرح تخم مرغ

دارای فیلتــر قابل تعویض

قابل اســتفاده با یو اس بی

شناســه محصــول : 1250912دارای چــراغ LED با قابلیــت تغییر رنگ



جنس: اســتیل ۳۰۴ ضد زنگ

قابلیت های سرمایشــی و گرمایشــی

قابلیــت حفظ دما

رنگ : آبی, طالئی, نقره ایی, صورتی روشــن, قهوه ایی, مشــکی

فالسک هوشــمند )دیجیتال(

ابعاد: ۶x۵.۵x۲۲ سانتی متر

وزن: ۲۶۲ گرم

گنجایش: ۰.۵ لیتر

فالســـک
شناســه محصــول : 1251009 دیجیتال



جنس: اســتیل ۳۰۴ ضد زنگ

قابلیت های سرمایشــی و گرمایشــی

قابلیــت حفــظ دما ) حداقل 10 ســاعت (

رنگ : آبی , طالئی بژ , مشــکی

فالســک دماسنج دار یونیک

ابعاد: ۶x۵.۵x۲۲ سانتی متر

وزن: ۲۶۲ گرم

گنجایش: ۰.۵ لیتر

فالســـک
شناســه محصــول : 1251012دیجیتال



اســپیکر بلوتوثــی اورجینال ، برند یورز

امکانــات اســپیکر : باتری خور

MicroSD شــیار کارت و حافظه ،Bluetooth، microUSB، USB : رابط  ها

زمان شــارژ باطری : 2 ســاعت

 اسپیکـر
شناســه محصــول :     1811بلوتوثی



دارای قدرت فســت شارژ

ورودی و خروجــی 5 ولــت / 2 آمپر

ســاخت کشور چین

با گارانتی 1 ســاله

پــاور بانک کینگ پاور

10 هزار میلی آمپر )واقعی(

دارای چهار کابل سر خود

صفحه نمایشگر میزان درصد باطری

پاوربانک
شناســه محصــول : 1170907اورجیـــنال



پــاور بانک وارداتی چین

5 هزار میلی آمپر

فست شارژ و دارای 3 خروجی

تک رنگ زرشکی

پاوربانک
شناســه محصول :  1170903وارداتــــــی



پاوربانک
اورجیـــنال

دارای چراغ روشــن شو

ســاخت کشور چین

قابلیــت چاپ لیزر

تک رنگ ســفید

 yourz پــاور بانک 

10 هزار میلی آمپر )واقعی(

دارای سه خروجی پورت

USB شناســه محصــول : 1170901دارای سیم شارژ



پاوربانک
وارداتــــــی

 پــاور بانک وارداتی

4 هزار میلی آمپر

دارای 2 خروجی 

USB شناســه محصــول : 1170905دارای سیم شارژ



پاوربانک
اورجیـــنال

King Power پــاور بانک 

10 هزار میلی آمپر )واقعی( و فست شارژ

دارای کابل شارژر آیفون و سامسونگ

شناســه محصــول : 1170909تک رنگ مشکی 



پاوربانک
وایــرلـــس

 پــاور بانک وایرلس

10 هزار میلی آمپر )واقعی(

باطری : لیتیوم پلیمری

شناســه محصول : -ابعاد : 140 * 75 * 15 میلیمتر



مـــــوس

بی سیم

PMW15 موس

فناوری ذخیره انرژی

DPI 1000 :دقت

شناســه محصول : -بی سیم 



AIRPOD

PRO

airpod pro high copy

کیفیت صدای عالی

کیفیت ساخت مناسب و مشابه با ایرپاد پرو اصلی

شناسه محصول : 1-1060891تک رنگ ســفید



مـــــــاگ
سرامیکی

رنگ های موجود : ســفید

نوع سیســتم چاپ : سابلیمیشــن مســتقیم

رنگ چاپ : به صورت رنگی و ســیاه ســفید

نوع دســته لیوان : ساده

تعداد ســفارش : تکی , تیراژ باال

وزن لیوان : 240 گرم

ابعاد قابل چاپ : 9.6×20 سانت

شناســه محصــول : 1251004قابل شستشو



مـــــــاگ
حــرارتــی

وزن لیــوان : 240 گرم

نوع سیســتم چاپ : سابلیمیشــن مســتقیم

ابعاد قابل چاپ : 9.6×20 ســانت

قابل شستشو

لیــوان حرارتی )لیوان جادویی(

تعداد سفارش : تکی , تیراژ باال

نوع سیستم چاپ : سابلیمیشن مستقیم

شناســه محصــول : 1242000رنگ چاپ : به صورت رنگی و سیاه سفید



مـــــــاگ
هیتـر دار

ابعاد ماگ : 9.5 در 9 ســانتی متر

ابعــاد هیتــر : 16.5 در 12 ســانتی متر

همراه با کابل شــارژ USB و قاشــق چایی خوری

قابل شستشو

مــاگ هیتر دار الکی

تعداد سفارش : تکی و تیراژ باال

هیتر برقی با قابلیت سنسور جاذبه

شناســه محصــول : 1251011رنگ بندی : سفید ، مشکی ، صورتی و سبز



  ســـــاعــت

معرق کاری

ســاعت دیواری معرق کاری

در دو طــرح کتیبــه و لگ

ســایز 35*35 سانتی متر

اســتفاده بــه عنــوان هدایای تبلیغاتــی و هدیه به دیگران

کد : 1190003کد : 1190002کد : 1190001



کیف دستی

 طــــــرح دار

دارای جــا کارت ویزیــت و جــای مدارک و جا خودکاری

دارای جیــب داخلی زیپ دار 

دارای ســه قســمت جداگانه در داخل کیف

نــگ مشــکی ورنی )براق( - طرح هــای مختلف رندوم

جنــس : چرم مصنوعی

جنــس بدنه ضد آب و قابل شستشــو

مناســب لپ تاپ 14 اینچ

شناســه محصــول : 1160884دارای بنــد محافظ لپ تاپ



کیـــف چرم

ــی مدیریتـ

دو مدل قهوه ای و مشــکی ) قفل چرخشــی ، قفل رمزدار (

چــرم صنعتی مرغوب

همراه بــا بند بلند

زیر در جا مدارکی تعبیه شــده اســت.

کد 1160882

کد 1160881



دستگاه اکســیمتر دیجیتال

تب ســنج دیجیتال

نفیس جعبه 

 ســــــت
سالمت

ســت ســالمت ، ست پزشکی :

دستگاه فشار سنج دیجیتال 

دستگاه تست قند خون دیجیتال

شناســه محصول : 1120100ترازوی دیجیتال



جعبـه

 ابــــزار 

ده عدد ســری های مختلف

 ابــزار آچار بکس

میلــه رابط آچار

چهــار عــدد آچــار بکــس )۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ میلی متری(

سیم چین

دم باریک

ســه عدد پیچ گوشــتی چهار سو

شناســه محصــول : 1250951ســه عدد پیچ گوشــتی دو سو



جعبــه ارگانایــزر هاردباکس نفیس

سایز محصول : ۲۶.۵ در ۲۲.۵ سانتی متر

استحکام باال 

جعبه سخت 

)هاردباکس(

کد 1051051

کد 1051015



جعبــه هاردباکــس نفیس ) دو طرح (

سایز محصول : ۳۰ در ۴۰ سانتی متر

استحکام باال 

جعبه سخت 

)هاردباکس(



جعبــه هاردباکس نفیس 

سایز محصول : ۳۰ در ۴۰ سانتی متر

استحکام باال 

دو رنگ طوسی و قهوه ای

جعبه سخت 

شناســه محصــول : 1050109)هاردباکس(



جعبــه مقوایی نفیس

سایز محصول : ۲۶.۵ در ۲۰.۵ سانتی متر در ارتفاع ۴.۸

استحکام باال 

جعبه سخت 

شناســه محصــول : 1050106)مقــــوایـــی(



جعبــه مقوایی نفیس

سایز ۱۰۵۱ : ۳۰ در ۴۰ سانتی متر 

سایز ۱۰۰۱۱۰ : ۳۰ در ۴۹ سانتی متر

استحکام باال 

جعبه سخت 

)هاردباکس(

کد 1051کد 1050110



جعبـه

 چوبی 

مناســب برای انواع هدایا 

درب قفل شو

تــک رنگ قهوه ای

شناســه محصــول : 1050089ســایز : 23 در 14 ســانتی متر



جعبــه

 ملودی 

جعبه سخت مقوایی

برند ملودی

استحکام و دوام باال

شناســه محصــول : 1050105سایز محصول : 12 در 7 در 3 سانتی متر



 بگ شاپ

 تبلیغاتی

بگ شــاپ مارینو ) مشــکی-طالیی ( : 6002 ، اســکویید ) طوســی پیچازی ( : 6003

جنــس : مقوای 250 گرمی

ســایز وجه : 36 * 23.5 ســانتی متر

ســایز کاســت : 10 سانتی متر



 بگ شاپ

 تبلیغاتی

بگ شــاپ آبی قرمز

جنــس : مقوای 250 گرمی

ســایز وجه : 24.5 * 29.5 ســانتی متر

600ســایز کاســت : 9 سانتی متر 1 شناســه محصول :  



کباب پز

رو گازی

شــما می توانید از کباب پز روگازی برای گرم کردن نان )تســت کردن نان ( و گریل کردن نیز اســتفاده کنید.

شستشــوی آســان ، پخش یکنواخت حرارت و بدون کثیف شــدن اجاق گاز 

لعاب ســرامیکی نســوز و مقاوم ، بدنه مســتحکم همراه با 6 عدد ســیخ کباب فلزی 28 ســانتی متری

شناســه محصــول : 1060891ابعاد محصول: 20 در 20 در ارتفاع 6 ســانتی متر و دســته های 2.5 ســانتی متری



 پایه نگهدارنده

 کتاب

جنس: چوبی

ابعاد صفحه: 39*29 ســانتی متر

دارای دو اهــرم نگهدارنــده صفحات کتــاب )قابل انعطاف(

شناسه محصول : 1-1060891قابل اســتفاده برای لپ تاپ



 پایه نگهدارنده

 لپتاپ

جنس: چوبی

ابعاد صفحه: 39*29 ســانتی متر

بدنه صفحه برای جریان هوا در قســمت قرارگیری لپتاپ دارای ســوراخ و روزنه میباشــد.

شناسه محصول : 1-1060891ایــن محصــول بــه افــرادی کــه روزانــه وقت زیــادی صرف تایپ کردن و کار با لپتاپ میکنند فوق العاده پیشــنهاد میشــود.



آفتابگیر

خــودرو

 آفتابگیــر خــودرو مــدل عینکی همراه با کاور 

جنس : پلی  اســتر

ابعاد: ۱۰۰*۶۸ ســانتی متر

شناســه محصــول : 1250005رنــگ بنــدی : نقــره ای / ســرمه ای ، نقــره ای / قرمــز ، نقــره ای / مشــکی ، نقره ای / نارنجی   



اســتیل ضد زنگ

قابلیــت لیــزر بر روی بدنه

دارای حلقه دســت و گیره

جنــس : چرم صنعتی

 سرکلیدی

تبلیغاتـی

1150847 قهوه ای
1150848 طوسی

1150845 طوسی
1150846 سرمه ای

1150851 آبی فیلی
1150850 نقره ای

1150849 قهوه ای

11508331150844

     



خــودکار و روان نویس وارداتی

قابلیت حک لیزر بر روی بدنه

مناسب برای هدیه تبلیغاتی

جنس بدنه : فلزی یا پالستیکی

 خــودکـــار و

روان نویس

1027080 روان نویس 1000689 روان نویس

P-D12

     
4-1020073 روان نویس

3-1020073 خودکار
1020007 خودکار

1020008 روان نویس

1020009 خودکار
1020010 روان نویس

1020011 خودکار
1020012 روان نویس

1020013 خودکار
1020014 روان نویس

1020015 خودکار
1020016 روان نویس

1020003 خودکار
1020004 روان نویس

1020005 خودکار
1020006 روان نویس

1020001 خودکار
1020002 روان نویس

2-1020073 روان نویس
1-1020073 خودکار



خــودکار و روان نویس وارداتی

قابلیت حک لیزر بر روی بدنه

مناسب برای هدیه تبلیغاتی

جنس بدنه : فلزی یا پالستیکی

 خــودکـــار و

روان نویس

10700109

1020741 10700102

     

1020710 خودکار
1020071 روان نویس



P-D2 P-D9 P-D10 P-D12

P-D13 P-D13.1 P-D21 P-D22

P-D23 P-D24 P-D27 P-D28

     

فلش مموری

تبلـیغــاتــــی

حافظــه : 8 ، 16 ، 32 گیگابایــت

قابلیــت چاپ بــرای تبلیغات

جنــس بدنه : فلز اســتیل ضد زنگ

فضــای تبلیغاتــی : حــک لیزر روی بدنه



P-D29 P-D36 P-D37 P-D39

P-D40 P-D41 P-D42 P-D44

فلش مموری

تبلـیغــاتــــی

حافظــه : 8 ، 16 ، 32 گیگابایــت

قابلیــت چاپ بــرای تبلیغات

جنــس بدنه : فلز اســتیل ضد زنگ

فضــای تبلیغاتــی : حــک لیزر روی بدنه

P-D46 P-D48 P-D49 P-D50

     



P-D52 P-D53 P-D54 P-D55

P-D56 P-D57 P-D58 P-D59

P-D60

فلش مموری

تبلـیغــاتــــی

حافظــه : 8 ، 16 ، 32 گیگابایــت

قابلیــت چاپ بــرای تبلیغات

جنــس بدنه : فلز اســتیل ضد زنگ

فضــای تبلیغاتــی : حــک لیزر روی بدنه

P-D64 P-D65 P-D66

     



P-D68 P-D69

فلش مموری

تبلـیغــاتــــی

حافظــه : 8 ، 16 ، 32 گیگابایــت

قابلیــت چاپ بــرای تبلیغات

جنــس بدنه : فلز اســتیل ضد زنگ

فضــای تبلیغاتــی : حــک لیزر روی بدنه

P-D71 P-D72

P-SW P-V1 P-V3 P-V4

P-V5 P-V6 P-V8 P-V9

     



P-V10 P-V10

فلش مموری

تبلـیغــاتــــی

حافظــه : 8 ، 16 ، 32 گیگابایــت

قابلیــت چاپ بــرای تبلیغات

جنــس بدنه : فلز اســتیل ضد زنگ

فضــای تبلیغاتــی : حــک لیزر روی بدنه

     



قابلیت اختصاصی شــدن دارد

نــوع چــاپ : حک لیزر و داغکوب

مــدل : مگنتی

ســایز : 9.5 در 6.5 ســانتی متر 

جا کـارتی
COLLECTION

1060922

1060930 1060902 1060915 1060931

1060920

1060918 قهوه ای
1060900 طوسی

1060906 قهوه ای
1060901 طوسی

1060936 قهوه ای
106035 طوسی

1060928 سرمه ای
1060929 طوسی

1060898 سرمه ای
1060899 طوسی

1060913 سرمه ای
1060914 طوسی

     



قابلیت اختصاصی شــدن دارد

نــوع چــاپ : حک لیزر و داغکوب

مــدل : مگنتی

ســایز : 9.5 در 6.5 ســانتی متر 

جا کـارتی
COLLECTION

1060912 1060926

1060895 -

1060886 1060943 1060911

     
1060893 آبی فیلی

1060919 نقره ای
1060897 قهوه ای

1060903 تیره
1060905 روشن

1060921 قهوه ای
1060934 طوسی

1060908 قهوه ای
1060907 طوسی

1060896 آبی فیلی
1060894 نقره ای

1060892 قهوه ای



قابلیت اختصاصی شــدن دارد

نــوع چــاپ : حک لیزر و داغکوب

مــدل هــای : مگنتی و دکمه دار

ســایز : 9.5 در 6.5 ســانتی متر 

جا کـارتی
COLLECTION

1060904 1060881

10608421060841 1060927 1060910

1060909 1060890 1060925

     
1060916 تیره

1060917 روشن
1060923 تیره

1060924 روشن

1060883 نسکافه ای
1060871 طوسی

1060882 قهوه ای


