חדשנות = המנוע לצמיחה ולהצלחה ביחסים עם עובדים ולקוחות
כחברה וותיקה ,חרטנו על דגלנו התחדשות מתמדת ,שיפור והענקת ערך ללקוחותינו.
חדשנות נכונה – שאינה רק יצירתית ,אלא מבטאת ערך של תוצאה ,ערך של יעילות.
חדשנות שמעוררת התלהבות ,הנעה לפעולה ,חוויה ורגש לאדם הנותן והמקבל.
ובמה התחדשנו אנו השנה?

שינינו ניראות
השקנו אתר – WWW.CORRECT-GIFTS.COM
הפכנו מחברת  CORRECTלקבוצת CORRECT

"אנשים ישכחו מה אמרת או מה עשית,
אך ,לעולם לא ישכחו כיצד גרמת להם להרגיש"...

פעילה משנת  ,1994מתמחה בעבודה מול מחלקות הרווחה בפיתוח ובניית מתנות בלתי נשכחות.
חברת
ומול מחלקות השיווק במתן פתרונות בלתי נשכחים.
חברת בת שמתמחה בבניית פתרונות טכנולוגיים מכוונים ללקוחותינו.
חברת  B2Bמקבוצת קורקט מתמחה בפיתוח וייצור מוצרי קד"מ למחלקות השיווק.
 B2Bעובדת במקביל לחברות מובילות בעולם שכל יעודן זיהוי ואיתור טרנדים עולמיים בתחום המרצ'נדייז והמיתוג.
מטרתנו?
לתת לכם את הפתרון החדשני המלא והמקיף.
הכל תחת קורת גג אחת ובאחריות
לוגיסטיקה – הפקה ,שינוע ,אריזה ,יבוא.
טכנולוגיה – התאמה של ממשק ללקוח בפתרון הטכנולוגי הנכון ב– look&feelהמותאם ללקוח ,פישוט תהליכים
לוגיסטיים ומיקסום שביעות הרצון.
עיצוב ופיתוח – מחלקת ההפקה מלווה בטובי המעצבים .מעצבי מוצר ,מעצבים גרפיים ,מעצבי ומפתחי אריזה.
התאמה מלאה לניראות המותג.
יבוא – תכנון ופיתוח מוצרים מול טובי המפעלים בסין.
אחריות ובקרת איכות – מקצועיות ואחריות מלאה של חברת קורקט לכל מוצר ,ביצוע ושירות.
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תמיד בשבילכם ואיתכם.
קבוצת קורקט

3

תוכן עניינים

מתנות בלתי נשכחות

4

5

היתרונות:

6

7

מסגרת פורחת |

1000080

מסגרת דקורטיבית לתליה על הקיר עם מקום לעציץ.
מדגם רשום

אדנית פח עם צמחים |

0006347

אדנית פח עם צמחים לגידול ביתי .פטנט ייחודי של סיבי קוקוס דחוסים שמתנפחים
כאשר מרטיבים אותם ושומרים על לחות באדנית.
מיוצר בישראל | ידידותי לסביבה

8

עץ זית בפח שמן |

6240

עץ זית ננסי בעציץ ייחודי שעשוי מפח שמן זית
מיוצר בישראל | תרומה לקהילה

ערוגה |

0005897

מגוון פחיות ממותגות לקוח עם מארז

מיוצר בישראל | תרומה לקהילה | ידידותי לסביבה

אדנית עץ וצמח |

0006346

צמח בקוביית עץ ממוחזר ניתן לתליה.

מיוצר בישראל | תרומה לקהילה | ידידותי לסביבה

9

אדום אדום |

TR003125

מחבת סטייק פסים מבית סולתם רדד ,מגבת מטבח ,מלקחיים
צבעוניות וזוג מטחנות חשמליות למלח ופלפל.

אוכלים בריא |

TR003127

מחבת קרמי  26ס"מ מבית סולתם רדד ,שמן זית  250מ"ל,
צלוחית סיליקון בצורת כף להנחת כלי מטבח על השיש ,קרש
חיתוך מתקפל ,צנצנת סילאן ומגבת מטבח.

מצה מצה |

מוצר חדשני לאיחסון והגשת מצות בערב החג.
קיים בשילוב שני צבעים לבן+לבן או לבן+ירוק המוצר מגיע בשילוב
שקית לאפיקומן אותה ניתן לעצב ע"פ דרישת לקוח.
בתוספת חרוסת  130גרם | סילאן  130גרם מבית משק לין
מיוצר בישראל

10

TR003802

שק אפיקומן |

TR003875

מתנה מקורית לחג הפסח,שק אפיקומן מבד המשמש כמעטפה
להסתרת האפיקומן.
בשילוב מפצח אגוזים ו 100גרם אגוזי מלך
מיוצר בישראל | פחות מ 25-ש"ח

11

לחם טרי |

TR003803

ארגז לחם מפח בעיצוב רטרו עם קרש חיתוך המשמש כמכסה לקופסה בשילוב
מפת שולחן (,)160/200יין אדום קברנה סירה מבית תישבי ,זוג ריבות  130גרם
כל אחת ,מבית משק לין.

TR003941| Tea shape

שותים תה קצת אחרת ,פקעות תה ייחודיות בטעמים שונים
ומגוונים אשר יוצרים פרח מרהיב בקנקן התה .מגיע עם מגוון גדול
של קנקני תה מזכוכית.

קופסת העוגיות שלי |

TR003801

קופסת עוגיות בגודל  17/21ס"מ מפח בסגנון רטרו בשילוב סט אביזרי סיליקון
( 6חלקים) לאפיית עוגיות בצורות שונות.

ארגז לחם |

TR000346

ארגז לחם אותנטי מפח עם מכסה מעץ המשמש כקרש חיתוך
ללחם ,גובה  14.5רוחב  21ואורך  35.5ס"מ ( 40ס"מ עם הידיות).

12

קופסת עוגיות |

1000349

קופסת עוגיות אוטנטית מפח ,גובה  17ס"מ קוטר  21ס"מ.

תה ועוגיות |

TR003809

קופסת עוגיות מפח בעיצוב רטרו בשילוב סט ארבע כוסות תה ,קומקום להגשת
חליטת תה ,חליטת תה לאויזנענע  30גר' בשק אורגנזה ומארז עוגיות בצלופן.

13

מרכזי לתת מתנה

קוחות-הרעיון ה
הרקע :מתנה לל
פת לכל המש רד.
משות
של חברת HP
לוגיית ה הדפסה
ה :שימוש בטכנו
המשימ
ושילובן במתנה.
מא רז עץ מקורי-
תה מפוארת ב
ון שתפס :ערכת
הרעי
"ארגז תפוזים".
ת משאריות של
ת ארגז ע"פ מידו
רך הפעולה :בניי
אטיקטים בעזרת
ד
מגוון גרפיקות ו
משטחים ,הפקת
ברת  HPואר יזת
דיגיטלית של ח
טכנולוגיה
בחברת קורקט.
המתנות
רז מקורי וייחודי
התוצאה :מא
ללקוחות .HP
שסופק ישירות

אביב במטבח |

TR003817

קצת צבע במטבח-קרש חיתוך צבעוני העומד לבד לייבוש לאחר השימוש,
זוג מגבות מגנט בצורת בקבוק ושלוש סכינים איכותיים לחיתוך פירות
וירקות.

עוגה לחג |

למטבח הבריא |

TR003829

מארז שקוף ויחודי המכיל מגבת מטבח "פסים" מרסס שמן לבישול
בריא ,מטחנת פלפל עם תערובת שלושה סוגי פלפלים וסילאן  130גר'
מבית משק לין.

TR003844

מגש אינגליש קייק עם הדפסת מתכון לעוגה בשילוב סט כלי סיליקון
למטבח.

קוצץ ירקות ידני |

TR003877

קוצץ ירקות ידני ,מכין סלט קצוץ בין רגע בשילוב ספרון מתכוני סלטים
מהסדרה של אילת לטוביץ בהוצאת מודן ,תערובת מושלמת לסלט ירקות
ושמן זית אורגני  250מ"ל מבית משק לין.

14

מטבילין |

0003795

צלחת למצות ומטבלים במארז מקורי מבית סטודיו .2TALL
מיוצר בישראל

15

ערכת אפיה |

TR001924

סט סילקון מושלם לבית :תבנית אינגליש קייק ,תבנית אפיה עגולה קוטר  26ס"מ ,זוג כפפות 6 ,מנג'טים,
מברשת ולקקן.

גינה במטבח לתה |

TR003839

מארז יחודי בצורת גליל המכיל זוג עציצי חרס עם אדמה וזרעים
לגידול צמחי תבלין לתה מבית כפר עידוד-דיור מוגן לאנשים
בוגרים עם קשיי תפקוד ולמידה .בתוספת ספל סיליקון עם מכסה,
כפית מסננת ודבשון  30גרם מבית משק לין.
מיוצר בישראל | תרומה לקהילה

מחבת סטייק סולתם |

COR023

מחבת סטייק קרמי איכותי מיציקת אלומיניום
 26/26ס"מ מבית סולתם רדד.

מחבת  26סולתם |

0004916

מחבת קרמי איכותי מיציקת אלומיניום קוטר
 26ס"מ מבית סולתם רדד.

ווק סולתם |

0005234

ווק קרמי איכותי מיציקת אלומניום קוטר  26ס"מ
מבית סולתם רדד.

גינה במטבח לפסטה |

TR003838

מארז יחודי בצורת גליל המכיל זוג עציצי חרס עם אדמה וזרעים
לגידול צמחים לפסטה מבית כפר עידוד-דיור מוגן לאנשים בוגרים
עם קשיי תפקוד ולמידה .בתוספת כף מתכת להגשת פסטה.
מיוצר בישראל | תרומה לקהילה

סט מחבת וסוטאז' |

0004917

הסט המושלם למטבח-מחבת קרמי איכותי מיציקת אלומיניום' קוטר  28ס"מ וסיר סוטא'ז קרמי יציקת
אלומיניום קוטר  28ס"מ .כולל מכסה פיירקס המתאים לשני המוצרים ,מבית סולתם רדד.

גינה במטבח לסלט |

TR003837

מארז יחודי בצורת גליל המכיל זוג עציצי חרס עם אדמה וזרעים
לגידול צמחים לסלט מבית כפר עידוד-דיור מוגן לאנשים בוגרים
עם קשיי תפקוד ולמידה .בשילוב זוג כפות עץ להגשת סלט
ותערובת גרעינים לסלט מבית משק לין  100גרם.
מיוצר בישראל | תרומה לקהילה

16

17

מוצרי נשיקה מתוקה
נשיקות ביצור ביתי עם מיתוג ע"פ דרישת הלקוח בתחתית הנשיקה.ניתן לארוז במגוון צורות.
מיוצר בישראל

משטח לאוהבים |

TR003833

משטח עץ מיני היכול לשמש גם כמשטח לסירים חמים או כתחתית לספל,
זוג ספלי סיליקון עם מכסה וזוג שוקולד כפית להכנת שוקו חם ומפנק.

0005516

0006200

0005515

צנצנת זכוכית  371מ"ל.

צנצנת זכוכית  505מ"ל.

צנצנת זכוכית  751מ"ל.

0005514

0005513

0005513

משטח על הבוקר |

שקית צלופן עם  4נשיקות.

שקית צלופן עם  6נשיקות.

שקית צלופן עם  3נשיקות.

משטח עץ מיני היכול לשמש גם כמשטח לסירים חמים או כתחתית לספל,
ספל קפה עם כפית ,גרנולה אורגנית עם אגוזים ותמרים מבית משק לין
 100גר' ,ממרח בוטנים  30גר' ומעדן תמרים ואגוזים  30גרם.

משטח לסלט |

TR003834

משטח עץ מיני היכול לשמש גם כמשטח לסירים חמים או כתחתית
לספל ,שמן זית אורגני  250מ"ל מבית משק לין ,מרסס שמן לבישול עם
כמות שמן מדודה ,פחית "שיא בסלט"  120גר' תערובת לסלט וזוג כפות
עץ להגשת סלט.
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TR003832

19

ארבע עונות גדול |

TR003810

מארז לכל השנה-לכול עונה מתנה משלה .לקיץ מזרן ים ,לחורף צעיף חם ,לסתיו ספל סיליקון לשוקו חם ולאביב מגנטים פרחים למקרר.
ניתן לבנות ע"פ תקציב הלקוח ועם מגוון רעיונות לכול עונה.

20

חמשת החושים |

TR003812

מתנה מיוחדת ושונה מארז מקורי עם  5מתנות שונות כאשר כל מתנה או מוצר מייצג חוש אחר .טעם-חטיף אנרגיה ,ריח ספרי ריח לחדר ,ראיה -מסגרת מראה,
שמיעה -דיסק מוזיקה ,מישוש -קרם ידיים .ניתן לבנות ע"פ מגוון תקציבים ומוצרים ע"פ דרישת הלקוח.

21

יוצאים לחו"ל |

TR003805

סט מדליק לנוסעים לחו"ל -נרתיק  PVCצבעוני לכרטיסי טיסה,
תיק כלי רחצה קטן ,המכיל מברשת שיניים לטיסה ושלוש שפורפרות  50מ"ל כל
אחת (סבון ,שמפו וקרם ידיים) הכול מגיע במארז מתנה.

מזוודת טרולי |

0005481

מזוודות טרולי קשיחה ידיות נשיאה גם בחלק העליון וגם בצידי המזוודה 4 ,גלגלי
סיליקון ומנעול מובנה על המזוודה.
שני גדלים  20ו 24אינץ'.

22

טסים לחו"ל |

TR003814

ערכה מושלמת לנסיעה עיסקית הכוללת מארז מתנה עם נרתיק  PVCלכרטיסי
טיסה ועליה למטוס .כיסוי לדרכון מ ,PVC-תג למזוודה מ ,PVC-ומשקל דיגיטלי
איכותי לשקילת המזוודות לפני הטיסה.

23

הפיקניק המושלם |

TR003845

הכול לפיקניק -מחצלת ענק ( 190*270ס"מ) בתיק נשיאה ,תרמוס נירוסטה מחולק לשני תאים  600מ"ל כל
אחד (מאפשר הבאת שני סוגי משקאות לטיול) ותיק ים עם שני תאי איחסון.

יוצאים לפיקיניק |

TR003816

תיק ציידנית חדשני מתקפל שהופך לציידנית שניתן לשבת עליו ומנגל איכותי מתקפל עם ידית נשיאה.

מנגל בגליל |

TR003804

מארז מקורי לכלי מנגל-הכולל שלוש כלי מנגל מנירוסטה ,מצית להדלקת גחלים בנוחיות ומפת אטרקציות.
ניתן למתג את המארז הגלילי ע"פ דרישת הלקוח.

24
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סט פיקניק |

טיול בשניים |

0004830

סט פיקניק מעוצב הכולל  4צלחות ,סכינים ,מזלגות וכוסות.
מוצר ייחודי המיוצר בארץ.

TR003881

כשהולכים לים או לפיקניק ביחד אז לוקחים את התרמוס  2באחד600 ,
מ"ל כל מיכל .כל אחד והמשקה שלו בתוספת משחק ששבש איכותי ונוח.

מיוצר בישראל

ים וחופש |

ים ומוזיקה |

TR003131

תיק ים מדליק וצבעוני ,מחצלת אישית צבעונית  180/90ס"מ
בקבוק ספורט אלומיניום  500מ"ל ומטקות לים.

בישול בשטח |

TR003154

כירת גז במזוודה ,סכין חיתוך עם כיסוי ,מגבת מגנט ,מחבת קוטר 16
ס"מ ,וקרש חיתוך.

26

TR003876

סתם יום של חופש מכניסים לתיק ים מחצלת זוגית מתקפלת ,בקבוק
לשתיה קרה ומגבר כן ציור שנוכל לשמוע מוזיקה בכיף בחוף הים.

עושים ספורט |

TR003846

ערכה מושלמת לספורטאים-שלוקר איכותי ונוח עם מימיה אנטי
בקטריאלית בנפח  2.5ליטר ,מגבת דרייפיט בגודל  140/70ס"מ בפאוץ
נשיאה ופנס ראש לד איכותי וקל לשימוש.
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תחתיות וברכות |

TR003847

סט מבורך של  4תחתיות לשולחן עם ברכות בשילוב שוקולדים  9גר'
עם ברכות תואמות.
מיוצר בישראל | פחות מ 25-ש"ח

שותים לחיים |

TR003848

ערכת קוקטיילים מושלמת הכוללת שייקר נירוסטה  750מ"ל ,זוג כוסות טקילה ,ג'יגר נירוסטה ,ארבע מקלות
עירובוב ,ספרון להכנת קוקטיילים בהוצאת מודן ומגבת מגנט בצורת בקבוק לברמן המתחיל ,הכול ארוז
במארז שקוף ייחודי.

שוקולד בצלחת |

TR003835

צלחת הגשה רטרו קוטר  25ס"מ בשילוב מטחנת פלפל  3סוגי פלפלים,
שוקולד לבבות בלגיאן  65גר' ,טראפלס קקאו  200גר' וטראפלס שוקולד
אגוזים.

שוקולד ברכות |

TR003836

שוקולד ויין במארז המכיל יין לבן מיקב טפרברג ,שוקולד לבבות בלגיאן  65גרם,שוקולד צדפים בלגיאן  65גר',
טראפלס קקאו  200גר' ,טראפלס שוקולד אגוזים  200גר' ,מעדן אגסים ביין  130גר' מבית משק לין ו  150גר'
פרלינים בתפזורת.
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שביל המתוקים |

TR003840

מארז פח עם איורים של עמותת לצאת מהקופסא-עמותה שנותנת מלגות לאמנים צעירים בתחילת דרכם.
שוקולד לבן ג'ולים של מקס ברנר  100גר' ,שוקולד חלב ג'ולים של מקס ברנר  100גר' 100 ,גרם שוקולד
לבבות ,בשילוב הספר בשביל המתוקים מאת חגית עברון ובהוצאת כנרת זמורה ביתן.
תרומה לקהילה
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מתוקים בצלחת |

0006383

0006384

מעמד פותחנים בצורת גביע יין.

מעמד פותחנים בצורת בקבוק יין-קיים בשני גדלים.

TR003878

צלחת הגשה זכוכית שחורה עם שלוש קערות בגדלים שונים בשילוב  200גר'
אגוזי מלך ,מפצח אגוזים ו 200גר' שוקולד לבבות בשני צבעים.

מחבת מתוק |

TR002692

מחבת קרמי מבית סולתם רדד קוטר  26ס"מ ,שמן זית  500מ"ל מבית
שקדיה 70 ,גר' שקדיה בטעמי בוטן ,פולי קפה ,שקד וצימוק.

בירה ומוזיקה |

TR003909

בירה בזלת פילזנר  750מ"ל (לא כשר לפסח) סט פקקים
צבעוניים מסיליקון ואוזניות איכותיות.

מגישים מזטים |

TR003879

צלחת הגשה זכוכית שחורה עם  3קערות בגדלים שונים בשילוב שוקולד פייבוריט של מקס ברנר 40
גרם כל אחד( ,מגוון טעמים לבחירה) שמונה שוקולד ברכות עם מסרים שונים  9גר' כל אחד.
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יין ,מלח ופלפל |

TR003911

יין גולן מרלו ,יין שיאון אדום ומטחנת תבלינים חשמלית
מנירוסטה.

בישול ויין |

TR003910

יין גמלא ברוט ויין גמלא סנג'ובזה ,מחבת יציקה  24ס"מ
ושלישיית צנצנות לתבלינים על מעמד.
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אביב פורח |

TR003831

מארז יחודי של שק מודפס "אביב פורח" ובתוכו חרוסת ביתית
 250גר' מבית משק לין ומתלה פרחים יחודי לתליית תמונות.

שלושה בסיר אחד |

TR00984

סיר מלבני עם מכסה פיירקס בשילוב  3מגבות מטבח צבעונית
עם מגנט ,יין תישבי מסדרת וינארדס ,שק קנווס עם  200גר'
אגוזי מלך .מידות הסיר 25/35/8 :ס"מ

מותק של מיקס |

TR003116

גליל צילינדר (קוטר  10ס"מ גובה  45ס"מ) יין נתזים למברוסקו,
 3יחידות שוקולד שקדיה  70גר' בטעמים :פולי קפה ,בוטן וצימוק.

שנה מלאה כרימון |

TR001443

שיכר רימונים בבקבוק יחודי  500מיל עם סוגר מעוצב המתאים
גם לבקבוק יין .מידות המארז  38/8.5/12.5ס"מ.
מיוצר בישראל
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יין רימונים |

TR003828

ערכה יוקרתית למנהל ,יין רימונים-רוזה חצי יבש ,פותחן יין חשמלי
לפקקי שעם ושוקולד לבבות בלגיאן  65גר' מגיע במארז קרטון זוגי.

שמפניה ושוקולד |

TR003312

שמפניירת נירוסטה לצינון יין  20ס"מ גובה 70 ,גר' פולי קפה
מצופים בשוקולד מריר 70 ,גר' צימוקים מצופים 70 ,גר' שקדים
מצופים מבית שקדיה ,ליקר שוקולד מריר מיקב אריה.
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עט ירושלים |

0005670

עט כדורי מפיוטר עם תבליט חומות ירושלים.
מגיע בקופסת מתנה.

עט השלום |

0006011

עט כדורי מפיוטר עם תבליט המילה שלום במגוון שפות.
מגיע בקופסת מתנה.

תבליני ארץ ישראל |

TR003746

מארז עץ מהודר אותנטי עם מגוון תבלינים מארץ ישראל ,תערובת לאורז  100גר' ,תערובת לסלט  100גר',
זעתר גלילי  100גר' ,שמן זית אורגני מבית משק לין ,רוטב סילאן לגריל מבית משק לין.
מיוצר בישראל | ידידותי לסביבה

חמסות |

0003796

חמסות מזכוכית בעיצוב ייחודי של המעצבת ענבל מסטודיו
מחשבות צבעוניות.
מיוצר בישראל

TR00551

יין תישבי במארז גליל מהודר.

מתוק וחגיגי |

TR003749

מארז גלילי חגיגי בגובה  22ס"מ עם תכולה מתוקה :פקאן סיני
עטוף בנוגט ואבקת קקאו ,פחית נאטס ,קוביות שוקולד ממולאות
בנוגט ושיברי אגוזי לוז קלויים ,מבית מקס ברנר.
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מתוק לכל המשרד |

TR003750

מארז גלילי חגיגי בגובה  33ס"מ עם תכולה מתוקה :שקית ג'ולים
שוקולד חלב ,שקית ג'ולים שוקולד לבן ,מארבלס כדורי שוקולד
חלב ,פחית נאטס  80גר' ו 100%פיור דפי שוקולד חלב ,מבית
מקס ברנר.

תה ישראלי טבעי |

TR003745

מארז עץ מהודר אותנטי עם מגוון מוצרים חליטת לואיזננע  30גר' ,חליטת בריאות  30גרם 4 ,כוסות תה עם
ידיות ,מסננת כפית לחליטות ,עוגיות שטרודל "-הלחמי" ,דבשון  30גר' ודבש עם חלבה  30גר'.
מיוצר בישראל | ידידותי לסביבה
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עציץ עץ |

שמן וזעתר |

0006334

מגוון צמחים סוקולנטים בעציץ הבנוי משאריות עצים.

חוגגים ביחד |

לביבה חמה ומתוקה |

TR003882

ספרון מקורי לחנוכה המסביר את מהות החג וכולל בתוכו את
הברכות לחג ,מתכונים ושירים ,חבילת נרות לחנוכה ,והכול מגיע
בשק קנווס מקורי עם הדפס ברכת הדלקת הנרות בחנוכה.

מארז עם ידיות הכולל שמן זית  250מיל ושקית של זעתר גלילי.

TR003884

מארז שק קנווס מקורי עם הדפס של מתכון להכנת לביבות
לחנוכה ,תרבד סיליקון ופומפיה מיני.
מיוצר בישראל

מיוצר בישראל

ערוגה לט"ו בשבט |

0006335

ערוגה ייחודית לילדים ומבוגרים הכוללת :אדמה וזרעים ואטיקט
לצביעה אישית.

נשיקות לחנוכה |

TR003903

דלי פירות יבשים |

TR003904

דלי פח צבעוני עם מגוון פירות יבשים ארוז בצלופן.

TR003886

מתנה מקורית לחנוכה-מגוון נשיקות עם גרפיקות שונות ,ברכות
או ציורים הקשורים לחג ,מגיע במגוון מארזים.
מיוצר בישראל

עציץ מיני |

TR003905

דלי מיני עם צמחים סוקולנטים.

קופה צבעונית |

TR003885

קופה מקורית עם חבק לצביעה עצמית ,כולל  5טושים לצביעה
באריזת  .PVCניתן לעצב אטיקט ע"פ דרישת הלקוח.
מיוצר בישראל
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סופגניה מתוקה |

TR003883

מארז מקורי משק קנווס עם הדפס של מתכון לסופגניות על השק,
קונפיטורת תות  320גר' של בית יצחק ומזרק למלוי הסופגניות
בריבה.

פירות בקופסא |

TR003907

פחית "לצאת מהקופסא" עם מגוון גדול של פירות יבשים ע"פ
בחירה.

סלסלת פירות |

TR003906

סלסלת מיני צבעונית עם מגוון פירות יבשים לחג.

בריאות בפחית |

TR003166

פחית גלילית ארוכה עם מיתוג ע"פ דרישה ,שקית  200גר' גרנולה
ושני חטיפי בריאות ממגוון פירות הארץ מבית מוצרים טבעיים
בית יצחק.

מיוצר בישראל
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סוכני ביטוח שעו

תנת יום הו לדת ל

הרקע :מ

המשימה:
וגברים.

מזוודת כלי מנגל |

0004832

סט  3כלי מנגל במארז מזוודה מהודר.

נסיעה טובה |

TR002347

מחפשים מתנה מקורית ליום העצמאות?
מפת אטרקציות -למגוון מקומות בילוי וטיולים בארץ ,ניתן לעצב
ולהכניס תוכן לפי דרישת הלקוח ,בשילוב נפנף ודגל לרכב.

משחקים של פעם |

TR000943

מגוון משחקי ילדות של פעם בתוך מארז גלילי הניתן לעיצוב
ע"פ דרישות הלקוח ,ניתן לבניה במגוון תקציבים ,ובמגוון מארזים
קרטון ,שק בד ועוד.
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מנגל מתקפל |

0006196

מנגל איכותי עובי  0.7מ"מ המתקפל בצורה נוחה והופך למזוודה
עם נעילה וידית אחיזה.

הכי ישראלי שיש |

ון רחב של נשים

די שי תאים למגו

מוצר מדליק וייחו

עיון שתפס :מא
הר
וחיש גד מזלות.

בדים עם הראל.

רז זוג דיסקים "2

צ דדים למטבע"
סים ע"פ דרישת

רז ייחודי עם הדפ
עולה :בניית מא
דרך פ
ם בתוך המא רז.
ח ושילוב המוצרי
הלקו
דיוור ,ואולי יש גם
לכול הסוכנים ב
ה :מתנה שהגיע
תוצא
זוכים !!!

TR002348

תשומת לב מקורית ליום העצמאות:מכשיר להכנת כדורי פלאפל
בשילוב תערובת להכנת פלאפל במארז מקורי.

פריסבי מגן דוד |

0006333

צלחת מעופפת בצורת מגן דוד עשויה מחומר גמיש וייחודי,
מתנה מושלמת לפיקניק ביום העצמאות.

ארבע עונות מיני |

TR003811

מארז לבן עם בסיס ומכסה המכיל מתנה לכול עונה :קיץ-תיק ים אופנתי .חורף-מטריה מדליקה במארז בקבוק.
סתיו-כדור רשת יעודי לעשבי תיבול למרק שיישאר "זך" .אביב-מתלה תמונות פרחים ,מתאים ל 6-תמונות.

39

שלוש ברכות |

TR003808

מגש מיני עם שלושה דלייים קטנים ממולאים בכול טוב.
על כל דלי ברכה אחרת שאנו רוצים לאחל לחבר או עובד בחברה.

חיבוק לעובד החדש |

TR003807

מתנה סימלית ומדליקה לעובד החדש .דלי מיני מפח עם סוכריות
ג'לי בינס ובובת מגנט מחבקת.
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שלוש במגש מתוק |

TR001451

 3דליי פח מיני במגש צבעוני תואם ,בשילוב דבשון ופרליני שוקולד
איכותי.
מידות המגש 19/6.5 :ס"מ .גובה הדלי  5.5ס"מ.

צנצנת חיוכים קטנה |

TR003819

צנצנת זכוכית עם עוגיות חיוכים .גודל הצנצנת 11.5/15

קפה ומוזיקה בפחית |

TR003818

פחית מעוצבת של עמותת לצאת מהקופסה ובתוכה ספל סיליקון
לשתיה חמה עם אוזניות סטריאופוניות איכותיות.

צנצנת חיוכים |

TR003815

צנצנת זכוכית עם עוגיות חיוכים .גודל הצנצנת 15.5/17.5

מסגרת מבורכת |

TR003851

מסגרת שולחנית או לתליה ,עם ברכה בשילוב ספרון תהילים בשק
אורגנזה.
מסגרות במגוון גדלים ופרופילים.

ברכות ואיחולים |

TR003820

ערכה מושלמת לפני יציאה לאירוע-קופסת מעטפות עם ברכות
בשילוב לוח לעולם איורים ועט לכתיבת הברכות.
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חורף חם |

אווירה במשרד |

TR003880

בימים של חורף מתכרבלים בשמיכת קוראל פליז נעימה במידות 170/130
ס"מ וכשרוצים להתחמם יותר משתמשים בכרית גל לחימום נוסף.
ניתן להשתמש בכרית גם לקירור.

TR003806

מתנה מושלמת לשינוי אוירה הכולל את העץ השלם-עץ המכיל את כל
הקריסטלים המבורכים בשילוב פמוט מלח המשרה אווירה טובה ולוכד
החלומות והכול בשילוב הספר ה"טיולים רוחוניים בישראל" בהוצאת כנרת
זמורה ביתן ,מגיע באריזת מתנה.

שני צדדים למוזיקה |

בוקר טוב לנהג |

TR003813

שומעים מוזיקה ביחד או לבד ,מגבר איכותי עם אפשרות חיבור לנייד ,חיבור
של  DOKאו כל מכשיר שמע ,בשילוב אוזניות איכותיות ונוחות לשמיעה
בשילוב אוסף יחודי מבית " NMCשני צדדים למטבע".

שומעים קרוב |

TR003843

מתנה מושלמת לנהג-ספל טרמי עם אפשרות לתווית ממותגת ,ווקי טוקי
לנייד המשמש גם כדיבורית ,עוגיות לוטוס איכותיות לנסיעה על הבוקר עם
הקפה במארז שקוף וייחודי.

TR003821

אוזניות סטראופוניות איכותיות הכוללות פאוץ' נשיאה לטיולים או סתם
לשמור בארון כאשר הם לא בשימוש ניתן למתג את הפאוץ ע"פ דרישת
הלקוח.

פרח בכורסא |

TR003822

כורסת פוף לנייד ועט עציץ.
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לנייד במשרד |

TR003830

פוף לנייד ,שפורפרת רטרו לנייד לשיחה נוחה ללא קרינה ,רמקול בצורת
תפוח המתחבר לנייד או למחשב לשמיעה איכותית של המוזיקה והכול
מגיע במארז שקוף ויחודי.
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שלושה במגש מתוק |

TR001935 | Tea Time

מארז אישי של חליטת תה  30גר' ,מסננת כפית לתה וחותכני
עוגיות בצורות שונות .מידות המארז  13/5/17ס"מ.

קופסת ברכות |

0006051

ספל באהבה |

TR003908

TR001451

מגשית עם שלושה דליי מיני צבעוניים ,עם תכולה של דבשון 30
גר' ופרליני שוקולד .מידות המגש  19/6.5/5.5ס"מ.

מיני קיוסק |

1000069

שלוש צנצנות זכוכית על מעמד מתכת עם תכולה ע"פ בחירה
ומיתוג על מכסי הצנצנות.

שוקולד אישי |

ספל קרמי עם מכסה וחבק מסיליקון במארז
מתנה.

המזל בגדול |

0004614

פחית המזל |

TR001964

קופסת פח ממותגת עם חיה מתמגנטת ותכולה
מתוקה ע"פ בחירה.

אבני המזל שלי |

0004616

המזל שלי |

0004615

TR001935

המזל אצלך ביד ...פחית מעוצבת ובה  15עוגיות
מזל עם מסרים שונים וכרטיס חיש גד .ניתן לנסח
לפי דרישה.

מזל טוב |

0004617

פחי צבע
פח צבע בעיצוב מקורי של עמותת "לצאת מהקופסא".
מגוון רחב של אפשרויות מילוי.
תרומה לקהילה
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ה ללקוחות הקו

הרקע :מתנ

נים דירה חדשה.
המוצר למותג,

ולם שיחבר את
מוצר שי תאים לכ
המשימה:
שיהיה שימושי.
חינה גרפית וגם
הן מב
סמכים לשמירת
בית ,מזוודת מ
שתפס :אוגדן ה
הרעיון
ניירת של הבית.
כל ה
ין ע"פ הגרפיקה
המוצר יובא מס
דרך הפעולה:
צויה של הלקוח.
הר
עו בדים/לקוחות
תוצאה :חיבור ה
ה
הגרפיקה ודרך
לחברה בעזרת
השימוש במוצר.

קופסת העוגיות שלי |

TR003801

קופסת עוגיות מפח בסגנון רטרו בשילוב סט אביזרי סיליקון
( 6מחלקים) לאפיית עוגיות בצורות שונות.

קופסת מתכונים |

TR000136

קופסת מתכונים בהפקה מיוחדת בעיצוב גרפי ע"פ דרישת
הלקוח כולל  36כרטיסי מתכונים ו 4חוצצים.

משחקים של פעם |

TR000943

מגוון משחקי ילדות של פעם בתוך מארז גלילי הנתן לעיצוב ע"פ דרישות הלקוח ,ניתן לבניה
במגוון תקציבים ,ובמגוון מארזים-קרטון יעודי ,שק בד ועוד.
מיוצר בישראל | עד  25ש"ח
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ספרי מתכונים

פמלי גלרי |

הפקת ספרי מתכונים ,ספרי חוויות לכל חברה-כולם שותפים
בהכנת המתנה.

מתלה תמונות מקורי המאפשר יצירת קולאז' משפחתי על הקיר
מכול החווית שהיו לנו יחד כמשפחה או חברים.

1000354
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יולדת בג'ינס |

שמיכת הפיקניק הראשונה שלי |

TR000029

תיק תינוק מבד ג'ינס ,מיתלה כיסים לחדר ,שמיכת הפיקניק הראשונה שלי
וקופסת אוצרות לשמירה ואחסון בבית .מידות שמיכת הפיקניק 130/120 :ס"מ.
מיוצר בישראל | תרומה לקהילה

תיק תינוק |

תיק יולדת |

0000001

0000006

מתלה כיסים מג'ינס לחדר התינוק.
מיוצר בישראל | תרומה לקהילה

מארז אוצרות |

0006335

תיק יולדת מעוצב הכולל משטח החתלה תואם.

שמיכת תינוק בתיק אלבד |

מגיע במארז קרטון.

מיוצר בישראל | תרומה לקהילה

מתלה ג'ינס |

תיק תינוק בעל כיסים נשלפים למגבונים וחיתולים 2 ,כיסים פנימים גדולים,
כיס שומר חום לבקבוק ,כיס לנייד ורצועת צד שהופכת לרצועת גב-מדגם
רשום.

0006336

TR000040

0000033

מארז ייחודי למגוון מתנות לידה המשמש בהמשך הדרך כמארז למגוון דברים
בבית או ככקופסת מזכרות.

פתרונות בלתי נשכחים

0006150

חתול מד טמפרטורה ,גוף מתכת.
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תנת חג ללקוחות

הרקע :מ

המשימה :בנית
למש רד.

בסימן  100שנה

ביחד למל"מ תים
כו מגוון מוצרים

מא רז ברוח קמ

פיין החברה ובתו

תוכו רמקול לני יד
פרוצס' מ לא וב
ס :מא רז ממותג
חברה ומא רז עם
הרעיון שתפ
עם תכנים של ה
פוח ,פד לוח שנה
בצורת ת
ציוד מש רדי קטן.
הלקוח במטרה
המא רז בשיתוף
ה :עיצוב ובניית
דרך הפעול
שנה למל"מ תים.
המסר של 100
להעביר את
את חגיגות 100
צבעוני שמעביר
ה :מא רז מדליק ו
התוצא
השנה לחברות.

0006223
B2B
לוח מתכת שולחני מחיק עם ממו ושעון.

0062240

לוח ממו מחיק ושעון אורכי.

006376

006377

מעמד כרטיסי ביקור עם עט.

מעמד לנייד עם עט ותא קטן לסיכות.
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B2B

0006225
B2B
לוח מתכת שולחני מחיק עם שעון ומקום
לעטים.

1000010

TR002392

לוח מתכת שולחני.

לוח ממו שולחני עם רגל מאחור ואפשרות
תוספת מגוון מגנטים.

המתנה

של UPS
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006233

מעמד ממו קריסטל פרח.

מעמד שיח |

0006153

מעמד שיח לעטים וסיכות ניתן גם להעמיד את הנייד בבסיס
המוצר.

סט תחתיות בפחית |

0006342

מיוצר בישראל

תחתיות |

0006341

סט תחתיות ג'יטונים מפקרספקט מסטודיו פרודאקט דיזיין.
מיוצר בישראל

006234

מעמד ממו  3פרחים ,קריסטל.

פאזל בשק קנווס |

0006232

ארומה בוקה לפרחים.
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תחתיות פי וי סי |

0277

0006343

לוח מתכת |

TR0046

לוח מתכת שולחני למשרד עם פחית מתמגנטת עם מגוון מוצרים
משרדיים.
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הפקת ספרי מתכונים ,כל החברה שותפה בהכנת המתנה
מגוון עצום של רעיונות כמתנות נלוות לספרי מתכונים.

סימניה מגנט |

0006237

0003189

סופר פנקס רשימת קניות על עגלת הסופר.מגיע
עם מגנט למקרר.

0006359

לוח לעולם |

0003696

מגירות לשולחן בהפקה ע"פ דרישת לקוח מידות
רוחב  19ס"מ אורך  20.5ס"מ גובה  11ס"מ.

מחברת |

0006106

גודל ,A5 -ספירלה בשילוב שטנץ צורני ע"פ
דרישת הלקוח.
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מגוון מחברות |

0001899

גודל A5 -בעיצוב ע"פ בחירת הלקוח.
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0006356

מחברת  A5עם סגירת גומי ,מחומר ממוחזר.

0006349

0006351

מחברת  A5עם חוצצים מחומר ממוחזר.

קלמר מיני עם אביזרים ודפדפת גודל  A5מחומר
ממוחזר.

0006358

0006357

מחברת  A5עם עט וסגירת מגנט ,עשויה מנייר
ממוחזר.

מחברת  A5עם תבנית לעט ,פתקיות דביקות
וסמנים דביקים עשויה מנייר ממוחזר.

0006359

פנקס  A6מנייר ממוחזר עם פתקיות וסמנים
דביקים.

0006345

0006350

קלמר עם אביזרים נסגר בגילגול מחומר ממוחזר.

0006355

פנקס  A6מחומר ממוחזר.
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0003869

פולדר  A4מחומר ממוחזר.

0006353

בלוק ממו מרובע עם מסגרת לתמונה מנייר
ממוחזר.

0004637

מחברת צבעונית  A5ממוחזרת עם עט ממוחזר.

0006352

בלוק ממו מלבני עם עט ומסגרת לתמונה מנייר
ממוחזר.

0004640

מעמד ממו שולחני עם עט ופתקיות לסימון
בגדלים שונים.

פולדר  A5מנייר ממוחזר עם עט ודפים דביקים.

0004638

פנקס עם סימניות דביקות ומראה מנייר ממוחזר.

0004635

קוביית ממו מנייר ממוחזר עם פתקיות דביקות.

57

חות חדשים שפותחים חשבון בבנק.

הרקע :מתנה ללקו

וצר שיתאים ללקוחות צעירים עם

המשימה :חיפוש מ
מיתוג מ לא על המוצר.

מגבר ו רדיו שמתחבר לנייד וניתן
הרעיון שתפס :מיני
לשמוע איתו מוזיקה בכול מקום.
גרפיקה ע"פ דרישתו (על המוצר
דרך הפעולה :הלקוח בנה
רז) ואנו ייצרנו את המוצר בחו"ל.
ועל המא
התוצאה :מוצר איכותי בעל
ערך גבוה ,חולק ללקוחות
הפותחים חשבון חדש בבנק.

מגבר קריוקי |

000183

מגבר נייד גדול הנטען דרך המחשב ,מגיע עם מיקרופון ומשמש גם כקריוקי.
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רמקול המבורגר |

0003244

רמקול מיני המתחבר לנייד או לכול מכשיר שמע אחר מגיע
במארז עם מתאמים למגוון ניידים.

מגבר קן ציור |

0006346

מגבר דקורטיבי ואיכותי שהופך למעמד לנייד או לטאבלט ובעל איכות שמע גבוהה ,ניתן
לחבר גם דיסק און קיי או כל מכשיר שמע אחר.
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נגן ספורט  MP3י|

אוזניות |

006214

מגבר רטרו |

006146

אוזניות בלוטוס איכותיות ,מתחברות לניידים
ולמכשירי שמע שונים.

אוזניות המונחות ישירות על הראש ללא חיווט.

רמקול מכונית |

1000332

מגבר מיני שולחני בעיצוב רטרו המתחבר לכול נייד או מכשיר
שמע ,ניתן לחבר  DOK,SIMCנטען ע"י חיבור למחשב.
.

006228

רמקול המתחבר לנייד או למחשב.

רמקול תפוח |

0006386

עובד על סוללות או בחיבור למחשב ,ניתן לחבר
לכל מכשיר שמע ,כולל ניידים.
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מטען רכב לנייד |

006209

אוזניות סטראופוניות |

008745

מגבר |

0005466

מגבר שולחני גדול ,נטען ע"י חיבור למחשב .מגיע עם שלט אינפרא ,ניתן לחבר
כל מכשיר שמע כולל ניידים וגם .DOK SIMC
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0006121

מכשיר קשר רמקול ,לנייד.

0006190

B2B

רטרו פון מיני לתליה על הצוואר.

1000350

דיסק און קי צורני ע"פ דרישת הלקוח.

0006122

מעמד שולחני לניידים בצורת טלפון עם חיבור
לשפורפרת רטרו .ניתן להשיג בשחור ,לבן ואדום.

1000345

דיסק און קי בצורת כרטיס אשראי.

0003794

דיסק און קיי מפתח.
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0004629
דיסק און קי .twisst

006211

דיסק און קיי בצורת צמיד סיליקון.

0006239

רטרו פון ,שפופרת המתחברת לנייד לשמע ללא קרינה ישירה.

0006352

מיני שפורפרת רטרו פון ( 15ס"מ).

63

פלאפוף |

0006151

מעמד שולחני לניידים בצורת פוף.

איזי מאוס |

0006140

עכבר ארגונומי-עכבר לייזר בעל מבנה ייחוד המקל על
עבודה וללא מאמץ על מפרק היד,קיים גם לשמלאים.

006210

1000361

מעמד לנייד עם מברשת ניקוי.

מעמד שולחני לטאבלט ,ניתן להציב בשתי זוויות.

B2B

0004562

עכבר אופטי מתקפל.

1000358

B2B

מעמד שולחני לסמארט פון בצורת משולש.

עכבר לינק |

0005472

מאפשר חיבור מיידי לאתר של הלקוח בלחיצה על העכבר.
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1000359

B2B

מעמד שולחני לסמארט פון.

0005468
מעמד לאייפון בצורת מגפון כמגבר לשמע.
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0006124

משחק חשיבה "מחשבת".

0006126

משחק חשיבה "רמזור".

0006164

ספל ותחתית בפי וי סי.

0006123

משחק חשיבה "הבריחה אל החופש".

0005658

 4משחקים בקופסת פח.

משחק חשיבה "קשרים" במארז פי וי סי.

0006131

משחק חשיבה "מלבן כלוא" .

ספל טרמית מסגרת אלומנים עם חבק נייר פנימי

משחק חשיבה "טבעת תפוסה".

0006127

משחק חשיבה "קוביה" במארז פי וי סי .
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כוס טרמית במארז תואם.

0006128

0003553

0006130

000280

0005012

ספל עם חבק סיליקון

0006129

משחק חשיבה "מבחן אהבה" .

0006125

משחק חשיבה ". "CCO

0004998

ספל קרמיקה וכפית.
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0006236

לוח ממו מחיק עם מגנטים להצמדת הודעות.
0006107

000262

נרתיק לכרטיס טיסה פי וי סי צבעוני.

0006168

לוח מחיק מגנט למקרר.

0006168

מגנט מראה למקרר.

משקל דיגיטלי למזוודות.

TR001706

פחית אורבנית-פחית ממו מעוצבת המשמשת
ככלי איחסון ,עיצוב ע"פ דרישה.
0006382

0006145

תג למזוודה פי וי סי צבעוני.

0005424

מגנט עגול עם תפס לניירות ממו ומקום לעט.

0005421

מגנט אליפסה.

תיק מתנפח ואטום לתליה על הצוואר לניידים,
כסף ומפתחות.

0005425

מעמד עטים עם מגבון למסך.

0006144
0006167

כפתור לדש הבגד( .ניתן להשיג בקטרים שונים)
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0003281

מולטי פד לוח שנה.

0005422

נרתיק לדרכון פי וי סי צבעוני.

מחזיק מפתחות עם מברג ומגבון למשקפיים.
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0006152

עט פרח בעציץ.

1001697

שלישיית כדורי ג'גלינג.

 | 0006157עט מתכת כדורי עם כרית מגע לניידים.

0005312

00031609

מארז מנייר ממוחזר המכיל שני גדלים של דפי ממו ,עט,
שני עפרונות ,מחדד ,סרגל ומחק.

פחית ציוד משרדי עם מגנט בבסיס הפחית.

 | 0006158עט מתכת כדורי

 | 0006160עט מתכת כדורי

 | 0006161עט פלסטיק כדורי

1000223

סלסלת מיני במבחר צבעים.

 | 0006159עט מתכת כדורי

 | 0006162עט מתכת כדורי עם גריפ גומי

0006207

 12עפרונות צבעוניים במארז ממוחזר.
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 | 0006175עט פלסטיק כדורי

 | 0006178עט פלסטיק כדורי

 | 0006181עט מתכת כדורי עם כרית למסכי מגע

 | 0006176עט פלסטיק כדורי

 | 0006179עט פלסטיק כדורי

 | 0006182עט פלסטיק כדורי

 | 0006185עט מתכת כדורי

 | 0006183עט פלסטיק כדורי

 | 0006186עט פלסטיק כדורי

 | 0006177עט פלסטי מטאלי כדורי
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 | 0006180עט פלסטיק כדורי

 | 0006184עט פלסטיק כדורי עם כרית למסכי מגע
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0006187

עט כדורי עם כרית מגע למסכי סמארטפון.

0006188

עט מיני עם כרית למסכי מגע המתחבר לטלפון הנייד.

0004652

עט כף יד.

0005496

פולדר לכנסים מפי וי סי במגוון צבעים עם תאים
לדיסקים.

| 0006354

TICKER

שעון יד מעוצב ע"פ דרישה .השעון מיוצר מאבן "ליימסטון".
(מינימום לגרפיקה ייחודית  1000יחידות).
מיוצר בישראל | ידידותי לסביבה | תרומה לקהילה
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0001227

סוכריות טיק טק בצבע ובעיצוב מדבקה ע"פ דרישת
הלקוח.

TR003939

צנצנת עוגיות מזל.

0006194

פחית תודה ונשיקה של נייס.

TR001698

צנצנת מרובעת עם עדשים צבעוניים.
TR001451

מגשית עם שלושה דליים במילויים מתוקים לפי בחירה.

מיני קיוסק |

TR002229

שלוש צנצנות על מעמד מתכת במילוי מתוקים ,מיתוג
המכסים לפי דרישת הלקוח.

TR002389

צנצנת ממותגת למסטיקים.
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0006238

0000876

קופסת פלסטיק בצורת לב עם מילוי סוכריות לפי בחירה.

מארז שוקולד  9גר' ,עיצוב ע"פ דרישת הלקוח.

TR001786

בקבוק ליקר  100מ"ל עם עדשי שוקולד.
מיתוג ע"פ דרישת הלקוח.

TR003793

בקבוק ליקר  200מ"ל עם עדשי שוקולד.
מיתוג ע"פ דרישת הלקוח.
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TR003940

צנצנת חמסה  400מ"ל עם מגוון גדול של מילויים ומסרים.

0006357

שוקולד  300גר' ממותג ע"פ עיצוב לקוח.

0006355

מארז מעוצב לזוג טבלאות שוקולד  100גר'.

כיסוי למושב הרכב |

006235

פטנט ייחודי לעוסקים בספורט וחוזרים לרכב מזיעים או רטובים ,או לכל אדם שרוצה לשמור על
המושב שלו נקי.
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0006345

0006356

שוקולד  100גר' ממותג ע"פ דרישת לקוח.

בקבוק יין  375מ"ל עם מיתוג ע"פ דרישת לקוח.
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פנס לד מקצועי אינובה |

0006371

נגד מים ,מנגנון בולם זעזועים ,עד  40שעות הארה עד 80
מטר טווח הארה ,סוללה אחת  AAואחריות לכול החיים.

0006165

פנס מיני.

0006163

פנס עששית.

0006360

פנס לד איכותי הנפתח והופך למנורה.
0006380

פנס לד מיני בצורת חבית.

0006311

המולטיטול |

פנס ראש עם תאורת לד.
0006370

0006166

המקצועי בעולם 13 ,כלים ,מכפיל כח לפלייר ,מנגנון
פתיחה באמצעות יד אחת .מגיע עם נרתיק עור ואחריות
לכל החיים !
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0006389

מולטיטול גרבר שורטקט |

פנס לדים איכותי עם וו תליה ומגנט להצמדה על הרכב או
כל משטח מתכתי אחר.

קומפקטי וחזק למחזיק מפתחות 10 ,כלים ,קל משקל,
גוף מאלומיניום תעופתי .כולל פנס נגד מים ואחריות לכל
החיים.

0006374

פנס לדים עם אפשרות תליה ופותחן בקבוקים.

0006379

0006378

כסא ים עם מסגרת עבה ומקום לעיתונים או בקבוק שתיה.

כסא ים איכותי עם שמשיה .
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0006381

סיר תרמוס עם דופן כפולה לשמירה על חום האוכל במשך
שלוש שעות .קיים בשתי מידות  4.5ליטר ו 2.5ליטר.

מנגל מתקפל |

1000363

מנגל איכותי עובי  0.7מ"מ המתקפל בצורה נוחה והופך
למזוודה עם נעילה וידית אחיזה.

0004241

תרמוס נירוסטה בעל שני תאים נפרדים ומבודדים מאפשר
לצאת מהבית עם שני סוגי משקאות שונים 600 ,מ"ל כל
אחד.

צידנית |

0006195

צידנית חשמלית ,חום וקור ,לרכב.

0004993

תיק ציידנית ידית אלומיניום במבחר צבעים.
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B2B

סינר כלי מנגל |

0006339

סינר צבעוני עם שלושה כלים למנגל מנירוסטה אל חלד.

0004993

תיק צידנית עם כלים ל 4-סועדים.
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0004830

סט פיקניק הכולל ציוד ל 4-סועדים וכלי כיבול לסלט.

0006120

0006308

שמיכת פיקניק  200/150ס"מ.

מחצלת משפחתית בתיק נשיאה במידות  270/180ס"מ

0000347

ערסל ישיבה עם מוט עץ לתליה נוחה במרפסת או
בשטח.
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0005475

0006302

תיק ים מבד  600Dעם כיסים ופאץ' למימיה.

כסא ציידנית מתקפל מגיע בשק אלבד לאיחסון.
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0005478

0006154

בקבוק ספורט פלסטיק גמיש.

בקבוק נירוסטה לשתיה קרה.

0006384

0005477

בקבוק עם קרחון  800מ"ל.

בקבוק ספורט אלומיניום עם פיה נשלפת.

0006143

0006384

בקבוק עם ג'ל לקירור מגיע עם שאקל וקל לאיחסון בסיום
השימוש.

בקבוק מים " "POP UPלאיחסון נוח לאחר השימוש 600
מ"ל.

0006141

0006142

קרם הגנה אורגני  SPF 30בבקבוק עם שאקל  65מ"ל.

0006319

0006310

מגבת דרייפיט עם פאוצ' נשיאה גודל  130/70ס"מ.

0006191

קרם הגנה אורגני  SPF 30בבקבוק עם שאקל  35מ"ל.

0006147

פאוץ' לזרוע לנייד עם חלון ,עשוי .EVA

מגבת דרייפיט עם פאוצ' נשיאה גודל  40/70ס"מ.

B2B

כרית פטנט.
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0006378
0005488

תיק סוויס למחשב נייד.

תיק צ'ימידן גדול עם תא נפרד
לנעליים ובגדים רטובים  23אינץ.

0005487

0006377

תיק סוויס למחשב נייד.

תיק גב שני תאים  23ליטר.

0005489

תיק סוויס למחשב נייד.

0006376

תיק גב איכותי וגדול לטיולים ולצבא
 65ליטר.

0005486

0006312

תיק סוויס למחשב נייד.

תיק שלוקר איכותי עם שקית מים
אנטיבקטריילית  2ליטר.
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0006376
0006362

פולדר  A4עם בלוק ניירות.

תיק קיטבג צבעוני עם סגירת שרוך.

0006363

תיק גב בעל שני תאים גדולים.
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0006375

פולדר  A4עם בלוק ניירות ומעמד
לטאבלט או אייפד.

0006364

0006374

תיק גב עם תא אחד.

פולדר  A4עם תא לטאבלט או אייפד.
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0004785

חולצות טי שירט במגוון צבעים.
0001987

חולצות פולו חלקות במגוון צבעים.

0005274

חולצות פולו פס בצווארון במגוון
צבעים.

0006374

חולצת כותנה שרוול ארוך במגוון
צבעים.

0005276

סווטשירטים במגוון צבעים.

0006361

0006375

מעיל פליז במגוון דגמים מבית "רגטה".

חולצת דריי פיט פולו במגוון צבעים.
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0006385

כובע פליז יוניסקס במגוון צבעים.

חורף חם |

TR001934

ערכה מושלמת לחורף-צעיף פליז ,כובע פליז ומטריה מיני בצורת בקבוק הכול נארז במארז גלילי ממותג ע"פ דרישת הלקוח.

0006385

0006386

0006389

0006387

0006305

כובע מצחיה  5פאות מכותנה סגר
סקוטש.

כובע מצחיה מנדף זיעה וקל משקל.

כובע רפול רחב שוליים מכותנה.

כובע רחב שוליים מתקפל.

שמיכות קוראל פליז  130/170ס"מ ,ניתן להשיג במגוון צבעים
ובגדלים נוספים.
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0000072

0000074

0000073

גינה גדולה חום 24/14/17

גינה קטן חום ולבן 10/10/20

גינה בינונית חום ולבן
17.5/9/16

0001933

0006390

0006315

מארז 25/25/5

מארז מל"מ

סט שלוש קופסאות שקופות.

0001311

0000035

0006391

ארבע עונות-מארז מאורך מכסה ובסיס
62/18.5/9.5

פינות כסף מארז מכסה ובסיס
29.5/37.6/7

מארז תלושים

0000464/3

0002100

צופית  9מארז בסיס ומכסה
גבוה  37/35/19נמוך 37/35/9

שלושה תאים חום 8/12/39
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0006375

מטמוניה -מארז מכסה ובסיס 40/36/20
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