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هدایــای خاص

پاوربـانک   

ست های مدیریتی 

ست سررسید 

فلش ممـوری

اسپیـکر

ست خودکـار و رواننویس                

جاکـارتی 

جاکلیدی

جعبه ابزار  

جعبه پذیـرایی                               

فولدر و دفتـرچه 



                         
خودکارها  

کیف پول چرمی                             

ست کیف پــول و کمربند                  

رواننویس 

لیـوان ها  

فالسک و ماگ مسـافرتی  

کتب نفیس 

کاله، آفتابگیر و سـاک دستی  

هدایای سـنتـی

قیمت های مندرج در این لیست، در دی ماه ١٤٠١ درج شده است 

و ممکن است به دلیل نوسانات قیمتی به صورت روزانه تغییر 

و  قیمت  نظر  مورد  محصول  انتخاب  از  پس  لطفا  کنند.  پیدا 

موجودی آن را از کارشناسان ما استعالم فرمایید.
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PG33 پاوربانک کد
پاوربانک ٥٠٠٠ میلی آمپر

USB و میکرو C دو پورت تایپ
شدت جریان خروجی ٢ آمپر

توان خروجی کلی ١٠ وات
سازگار با تبلت، موبایل، اسپیکر، هدفون و...

PG65 پاوربانک کد
پاوربانک وایرلس

١٠٠٠٠ میلی آمپر با دو درگاه USB نرمال و فست
 LCD و نشانگر PD با فناوری

وزن محصول: ٢٣٦ گرم

PG61 پاوربانک کد
پاوربانک ١٠٠٠٠ میلی آمپر

با نشانگر رنگی
USB دو درگاه



PG82 پاوربانک کد
پاوربانک ٢٠٠٠٠ میلی آمپر

C ورودی میکرو و تایپ
USB دو عدد خروجی

جریان ورودی و خروجی ٥ ولت، ٢آمپر
دارای کابل میکرو

PG76 پاوربانک کد
LED پاوربانک ١٠٠٠٠ میلی آمپر با نشانگر

دو عدد درگاه خروجی
جریان خروجی ١ و ٢ آمپر

جریان ورودی ٢ آمپر
ولتاژ ورودی و خروجی ٥ ولت
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PG38 پاوربانک کد
پاوربانک ٥٠٠٠ میلی آمپر

دو درگاه خروجی
بسیار شیک و سبک

PG62 پاوربانک کد
پاوربانک ١٠٠٠٠ میلی آمپر وایرلس

 USB به همراه کابل متصل آیفون، میکرو
USB و C تایپ
هولدر موبایل

جریان ورودی و خروجی ٥ ولت، ٢ آمپر

PG60 پاوربانک کد
پاوربانک ١٠٠٠ میلی آمپر با کابل متصل آیفون

USB میکرو
USB و C تایپ

جریان ورودی و خروجی ٥ ولت، ٢ آمپر



PGپاوربانک کد ٦٦

١٠٠٠٠ میلی آمپر
وایرلس به همراه هولدر متصل

PGپاوربانک کد ٤١
٨٠٠٠ میلی آمپر

به همراه ٤ کابل متصل، آینه ای
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PGپاوربانک کد ٦٤

١٠٠٠٠ میلی آمپر
کابل متصل 

به همراه هولدر متصل
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ست هایی که در اینجا مالحظه می کنید، نمونه ای از پیشنهادات شرکت پیشکش هستند. شما 
از میان هدایای مورد نظرتان ست های دیگری به  به بودجه و سلیقه خود،  با توجه  می توانید 

صورت سفارشی سازی شده تهیه کنید.

ست شرانگ
پاوربانک ٥٠٠٠ میلی آمپر 
خودکار فلزي، جاسوییچی

به همراه هارد باکس

$ ٤٨٠٫٠٠٠ تومان

ست افرا
پاوربانک ٥٠٠٠ میلی آمپر

شارژر فندکی و خودکار فلزی
به همراه هارد باکس

$ ٥٦٠٫٠٠٠ تومان
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سیلور ست
جاکارتی تبلیغاتی، فلش 

مموری ٨ گیگ 
خودکار فلزی

به همراه هارد باکس

$ ٣٩٥٫٠٠٠ تومان

ست میالد
پاوربانک ٥٠٠٠ میلی آمپر

ابزار چند کاره
به همراه هارد باکس

$ ٥٦٠٫٠٠٠ تومان

ست مینو
پاوربانک ١٠٠٠٠ میلی آمپر فست شارژ

فلش مموری ٨ گیگ 
خودکار فلزی

به همراه هارد باکس

$ ٧٥٠٫٠٠٠ تومان

ست آبی
دفترچه یادداشت

 خودکار 
OTG فلش مموری ١٦ گیگ

به همراه هارد باکس

$ ٢٩٠٫٠٠٠ تومان

ست رز
پاوربانک ٥٠٠٠ میلی آمپر

فلش ٨ گیگ
خودکار فلزی

به همراه هارد باکس

$ ٥٨٠٫٠٠٠ تومان

بلک ست
   OTG فلش مموری ١٦ گیگ

جاکارتی و جاکلیدی
به همراه هارد باکس

$ ٣٤٠٫٠٠٠ تومان
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ست شاهو
جاکارتی، فلش مموری چرمی ١٦ گیگ

و ست خودکار رواننویس چرمی
به همراه هارد باکس

$ ٥٧٠٫٠٠٠ تومان

ست فرانکفورت
پاوربانک ٢٠٠٠٠ میلی آمپر

جاکارتی، شارژر فندکی 
فلش OTG ١٦ گیگ
به همراه هارد باکس

$ ١٫٠٩٥٫٠٠٠ تومان

نیم ست شاهان

پاوربانک ٥٠٠٠ میلی آمپر 
خودکار فلزی تاچ به همراه هاردباکس

$ ٤٣٠٫٠٠٠ تومان

ست مــــالنــــی
خودکار و جاکلیـــــــدی
به همراه هارد باکس

$ ١٥٥٫٠٠٠ تومان

ست نوا
اسپیکر بلوتوثی

ابزار چندکاره فلزی 
فلش مموری ٨ گیگ به همراه هاردباکس

$ ٧٢٠٫٠٠٠ تومان

ست موناکو
پاوربانک ٥٠٠٠ میلی آمپر

خودکار فلزی تاچ
فلش ٨ گیگ و کابل سه کاره

به همراه هارد باکس

$ ٧٩٥٫٠٠٠ تومان
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ست لوکزامبورگ

پاوربانک ١٠٠٠٠ میلی آمپر 
خودکار فلزی، فلش ٨ گیگ

به همراه هارد باکس

$ ٨٥٥٫٠٠٠ تومان

ست باراد
پاوربانک ٢٠٠٠٠ میلی آمپر

فلش OTG ١٦ گیگ، جاکارتی
شارژر فندکی 

به همراه هارد باکس

$ ١٫١٠٠٫٠٠٠ تومان

ست کازان
پاوربانک ١٠٠٠٠ میلی آمپر

اسپیکر LED دار 
فلش مموری چرخشی ١٦ گیگ

به همراه هارد باکس

$ ١٫٢٥٠٫٠٠٠ تومان

موس بی سیم، هاب، کیت موبایل
به همراه هارد باکس

ست هامبورگ

$ ٨٦٩٫٠٠٠ تومان

ست نیکا
پاوربانک ١٠٠٠٠ میلی آمپر 

فلش OTG ١٦ گیگ و خودکار فلزی
به همراه هارد باکس

$ ٧٣٠٫٠٠٠ تومان

ست زرین
پاوربانک ٥٠٠٠ میلی آمپر

اسپیکر بلوتوثی فلزی 
فلش مموری ٨ گیگ
به همراه هارد باکس

$ ٨٢٠٫٠٠٠ تومان
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ست افسانه
اسپیکر بلوتوثی فلزی
فلش مموری ٨ گیگ

خودکار فلزی، جاکارتی 
به همراه هارد باکس

$ ٦٥٠٫٠٠٠ تومان

ست ماوی

خودکار، جاکلیدی 
به همراه هارد باکس

$ ١٦٠٫٠٠٠ تومان

به همراه هارد باکس

ست مسکو
هولدر موبایل 

فلش مموری OTG ١٦ گیگ
خودکار فلزی تاچ و هاردباکس

$ ٥٤٥٫٠٠٠ تومان

پاوربانک ١٠٠٠٠ میلی آمپر، ساعت هوشمند
فلش مموری ٣٢ گیگ 

به همراه هارد باکس

ست لیندا

$ ١٫٤٠٠٫٠٠٠ تومان

ست شاینی

فلش مموری و خودکار طرح سواروسکی
 به همراه هاردباکس

$ ٢٦٥٫٠٠٠ تومان

ست فلورانس
تی باکس VIP چرمی، فالسک هوشمند

اسپیکر بلوتوثی و ٢٥ عدد تی بگ
به همراه هارد باکس

$ ٧٩٠٫٠٠٠ تومان



ست مینا
سررسید چرم اروپایی 

پاوربانک ٥٠٠٠ میلی آمپر
فلش مموری ٨ گیگ جاکلیدی دار 

شارژر فندکی
خودکار فلزی

به همراه هارد باکس مدیریتی

$ ٨٩٥٫٠٠٠ تومان

ست سیمین
سررسیـد قطع اروپــــــایی
فلش ممــــــــوری ٨ گیـگ
خودکار فلزی، جاکلیدی

به همراه هارد باکس مدیریتی

$ ٤٨٥٫٠٠٠ تومان
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ست آتن
سررسید قطع اروپایی، خودکار چرم و فلز

فلش مموری ٨ گیگ 
جاکلیدی چرمی و هاردباکس مدیریتی

$ ٥٣٠٫٠٠٠ تومان

ست ژوهانسبورگ
سررسید قطع اروپایی

 پاوربانک ٥٠٠٠ میلی آمپر
فلش مموری ٨ گیگ 

خودکار فلزی و هاردباکس مدیریتی

$ ٧٨٥٫٠٠٠ تومان

ست پاریس
سررسید قطع اروپایی

 پاوربانک ٥٠٠٠ میلی آمپر 
اسپیکر بلوتوثی LED دار

 خودکار فلزی 
فلش مموری ٨ گیگ و هاردباکس مدیریتی

$ ١٫١٩٥٫٠٠٠ تومان

ست بارسلون
سررسید قطع اروپایی،
اسپیکر بلوتوثی فلزی،

خودکار فلزی،
فلش ٨ گیگ و هاردباکس مدیریتی

$ ٧٢٠٫٠٠٠ تومان

ست توکیو
سررسید قطع رقعی رنگ آبی روشن، 

خودکار فلزی طرح المی آبی،
فلش ٨ گیگ، ابزار چندکاره و

هاردباکس مدیریتی

$ ٥٩٥٫٠٠٠ تومان

ست هلسینکی
سررسید قطع اروپایی، 

پاوربانک ١٠٠٠٠ میلی آمپر، 
خودکار فلزی، فلش مموری OTG ٨ گیگ 

و هاردباکس مدیریتی

$ ٨٧٠٫٠٠٠ تومان



ست هرمز

سررسید قطع اروپایی، پاوربانک ٥٠٠٠ میلی آمپر
جعبه ابزار، فلش مموری ٨ گیگ

و هاردباکس مدیریتی

$ ١٫٠٩٥٫٠٠٠ تومان

ست برلین
سررسید قطع رقعی، خودکار فلزی،

تقویم رومیزی و فلش مموری ٨ گیگ
هاردباکس مدیریتی

$ ٤٩٠٫٠٠٠ تومان
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ست لیون
سررسید قطع اروپایی

پاوربانک ١٠٠٠٠ میلی آمپر
هنذفری طرح ایرپاد

ست خودکار و فلش سواروسکی
هاردباکس مدیریتی

$ ١٫٤٨٠٫٠٠٠ تومان

ست بوداپست
سررسید چرمی اروپایی، کابل سه کاره و هولدر

فلش مموری ٨ گیگ فلزی، خودکار فلزی 
و هاردباکس مدیریتی

$ ٦٣٥٫٠٠٠ تومان
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ست نیویورک
سررسید قطع اروپایی چرمی، فلش مموری 

١٦ گیگ چرمی، ابزار چندکاره فلزی
خودکار فلزی، جاکارتی چرم و استیل

و هاردباکس مدیریتی

$ ٧٨٥٫٠٠٠ تومان

ست ماالگا
سررسید رقعی، جاکلیدی فلزی، ابزار چندکاره فلزی

خودکار فلزی، فلش مموری ٨ گیگ 
و هاردباکس مدیریتی

$ ٦٦٠٫٠٠٠ تومان
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سررسید چرمی قطع اروپایی
پاوربانک ٨٠٠٠ میلی آمپر مشکی طالیی

فلش مموری فلزی ٨ گیگ
خودکار فلزی و هاردباکس مدیریتی

ست زوریخ

$ ١٫٠٩٩٫٠٠٠ تومان

سررسید چرمی قطع اروپایی
پاوربانک ٨٠٠٠ میلی آمپر آینه ای

فلش مموری ١٦ گیگ، خودکار فلزی
و هاردباکس مدیریتی

ست نایروبی

$ ١٫١٠٠٫٠٠٠ تومان
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فرنچ پرس ، لیوان سرامیکی
جعبـــــــــــه پذیــــــرایی چــــــرمی

ست کوبا

$ ٧٢٠٫٠٠٠ تومان

فرنچ پرس ، اســــــپیکر
جعبـــه پذیـرایی چــرمی

ست سریالنکا

$ ٤٧٥٫٠٠٠ تومان

ست شیراز
فالسک هوشمند

جعبه پذیرایی چرمی به همراه سه عدد
قوطی شیشه ای

$ ٤٨٥٫٠٠٠ تومان



ست شیکاگو
سررسید قطع اروپایی 

پاوربانک ٥٠٠٠ میلی آمپر
فالسک هوشمند

جعبه پذیرایی چرم

$ ٩٥٥٫٠٠٠ تومان

ست ایسلند
لیوان سرامیکی

سه عدد قوطی شیشه ای
جعبه پذیرایی چرمی

$ ٣٦٠٫٠٠٠ تومان
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فلش فلزی کد 292
 با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ

فلش فلزی کد 293
 با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ

فلش کارتی پالستیکی 
با امکان چاپ ٤ رنگ از ٨ تا ٦٤ گیگ
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 ١٫١٩٥٫٠٠٠ تومان

فلش کارتی فلزی 
با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ

فلش کارتی فلزی کد٣ 
با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ

فلش کارتی فلزی کد ٤ 
با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ

فلش کارتی فلزی کد ٥ 
با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ

فلش فلزی کد ١ 
با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ

فلش فلزی کد ٢ 
با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ



فلش کارتی فلزی کد ٦ 
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 ١٫١٩٥٫٠٠٠ تومان

با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ

فلش کارتی فلزی کد ٩ 
با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ

فلش فلزی OTG کد ١٠ 
با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ

فلش فلزی OTG کد ١١ 
با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ

فلش فلزی کد ٧ 
با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ

فلش فلزی کد ٨ 
با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ



فلش فلــــــزی کد ١٥ فلش تبــلیغــــاتی کد ١٢ 

فلش فلــــــزی کد ١٦ 

فلش فلــــــزی کد ١٧ 

فلش فلــــــزی کد ١٣ 

فلش فلــــــزی کد ١٤ 
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 ١٫١٩٥٫٠٠٠ تومان

با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگبا امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ

با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ

با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ

با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ

با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ



فلش OTG چرخشی فلش چرخشــــــــــی ساده 

فلش چرمی کد ١٨ 

فلش چرمی کد ١٩ 

فلش فلزی طرح کلید 

فلش فلزی طرح بشکه 
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با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ
 c اندروید و تایپ

با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ

با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ

با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ

با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ

با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ



فلش چرمی کد ٢٠ 
جعبه فلش (هارد باکس)

جعبه فلش (پالستیکی) فلش مموری با طرح اختصاصی 

جعبه فلش (فلزی)

22

با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ

با امکان حک لیزری از ٨ تا ٦٤ گیگ
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اسپیکر تبلیغاتی کد ١٢٠
بسیار شیک و باکیفیت

اتصال با بلوتوث یا کارت حافظه

اسپیکر کد ١٣١
JBL فلزی، طرح

$ ٤٥٠٫٠٠٠ تومان

اسپیکر تبلیغاتی کد ١٢٢
رنگبندی 

وزن :٨٠٠ گرم
اتصال با سیم و بی سیم

 USB دارای پورت
مدت زمان پخش: ٢٠ ساعت

رادیو دارد

$ ١٩٨٫٠٠٠ تومان

اسپیکر کد ١٣٠
طرح JBL، دارای LED که با حکاکی لیزر 

لوگو نورانی می شود.



چراغ مطالعه
سه حالته، LED دار

$ ٣٥٠٫٠٠٠ تومان

ماگ حرارتی
به همراه صفحه گرمکن برقی

24
$ ٤٠٠٫٠٠٠ تومان

هدفون طرح بیتز
بسیار با کیفیت

با بسته بندی



ست خودکار، روان نـــــــــــــویس 
و خودنویس یوروپن کد ٢٣٠١

خودنویس یوروپن حافظ
کد ٢٣٠٢

25

ست خودکار و روان نــــــــویس
یوروپن کد ٢٣٠٠
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خودکار و روان نویس ملودی
 کد ٢٣٠٣

خودکار و روان نویس ملودی
 کد ٢٣٠٤

خودکار و روان نویس یوروپن
 کد ٢٣٠٥

خودکار و روان نویس یوروپن
کد ٢٣٠٦



جاکارتی کد ٣٠٧

جاکارتی کد ٣١٨

جاکارتی کد ٣٢٠

جاکارتی کد ٣٢١

جاکارتی کد ٣١٩

27

جاکارتی چرم و استیل در رنگبندی

جاکارتی چرمی



 کـــــــــد ٣١١ 

28

 کـــــــــد ٣٠٩ 
جاکلیدی چــــرمی

مشکی و قهوهای 
به همـــــراه جعبه

 کـــــــــد ٣١٣  کـــــــــد ٣١٢ 

استیل ، دودی

 کـــــــــد ٣١٥
 

 کـــــــــد ٣١٦ 
چرم و فلزی

رنگ عسلی و مشکی

 کـــــــــد ٣١٤ 
جاکلیدی چرم  

مشکی، قهوه ای، عسلی 
به همراه جعبــــــه شیک

 کـــــــــد ١٣٣
جا کلیدی استیل خاکستری  

به همراه جعبه

 کـــــــــد ٣١٠ 
جا کلیدی تمام استیل 

رنگ مشکی
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جعبه ابزار ٢٦ تکه فلزی
با امکان چاپ لیزر و پالک

جعبه ابزار ٢٥ تکه کد ٦٥٣
با امکان چاپ لیزر و پالک

جعبه ابزار ٣١ تکه  کد ٦٥٢
با امکان چاپ لیزر و پالک

جعبه ابزار ٢٤ تکه کد ٦٧٠
به همراه آلن و پیچ گوشتی

استیل و ضد زنگ
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جعبه ابزار ٢١ تکه کد ٦٧٢
بسیار کاربردی، استیل ضد زنگ

به همراه کیف مخصوص

 کد ٦٧٤
انبردست سایز بزرگ

به همراه ابزار کاردبردی و پیچ گوشتی
با کاور و جعبه

کد ٦٧٣
انبردست به همراه چراغ قوه و ابزار

به همراه کاور و جعبه

جعبه ابزار ٢١ تکه کد ٦٧١
به همراه چراغ قوه
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 کد ١٤٠
جعبه پذیرایی ترمه 

٥ قسمتی
 ابعاد  ٧٫٣ * ٢١٫٥ * ٢١٫٥ سانتی متر

قابل سفارش در ابعاد مختلف

 کد ١٤٢
جعبه پذیرایی ترمه

١٠ قسمتی
ابعاد ٧٫٣ * ١٩ * ٣٨ سانتی متر

بین ٤٠ تا ١٠٠ عدد دمنوش، 
٦ تا ١٢ عدد نسکافه یا ٨ عدد هات چاکلت

 کد ١٤١
جعبه پذیرایی چرمی 

٨ قسمتی
ابعاد ٧٫٣ * ٣٠٫٥ * ٣٠٫٥

قابل سفارش در ابعاد مختلف
بین ٤٠ تا ١٠٠ عدد دمنوش 

٦ تا ١٢ عدد نسکافه یا ٨ عدد هات چاکلت
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 کد ١٣١
جعبه پذیرایی چوبی شیشه ای طرحدار

سایز ٧٫٣ * ١٨ * ٢٢
قابل سفارش در سایزهای مختلف

 کد ١٣٩
جعبه پذیرایی چرمی

٤ قسمتی
ابعاد ٩ * ١٥ * ٣٠٫٥

قابل سفارش در ابعاد مختلف
بین ٣٦ تا ٦٠ عدد دمنوش 

٨ عدد نسکافه یا ٨ عدد هات چاکلت

 کد ١٣٨
جعبه پذیرایی چوبی شیشه ای

٦ قسمتی
ابعاد ٧٫٣ * ١٨٫٥ * ٢٢ سانتی متر

قابل سفارش در ابعاد بزرگتر
بین ٣٠ تا ٩٠ عدد دمنوش

 کد ٣٠٢
جعبه پذیرایی ترمه

در طرح های مختلف
سایز ٦ * ١٧ * ٢٢

بین ٣٠ تا ٦٠ عدد دمنوش

32



31

دفترچه یادداشت عمودی کد ٢٢٣

چرمی داخل رنگی
با امکان اضافه کردن خودکار

نوع چاپ : سیلک، داغکوب، لیزر

دفترچه یادداشت �� کد ٣٠٣
جنس چرم و پارچه و داخل جیر

با فضای مناسب کارت اعتباری، خودکار

فولدر چرمی کد ٢٢٠
داخل رنگی

Aو ٥ Aسایز ٤
به همراه دفترچه با امکان اضافه کردن خودکار

33

دفترچه یادداشت یوروپن کد ٢٩١
دفترچه یادداشت در رنگبندی مختلف

سایز کوچک (٩٫٤*١٤٫٣)
سایز بزرگ (١٤٫٣*٢٠٫٨) 

$ ١٧٥٫٠٠٠ تومان
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کد ٣٣٦
کیف پول چرمی زنانه

کد ٣٣٧
کیف پول چرمی پالتویی

کد ٣٣٨
کیف پول چرمی پالتویی

کد ٣٣٩
کیف چرمی پالتویی 

کد ٣٤٠
کیف پول چرمی زنانه

کد ٣٤١
کیف پول چرمی جیبی



جا یادداشتی کد ٢٥٧
چرمی با رویه مسی

$ ١٦٠٫٠٠٠ تومان

35

ست های چرم طبیعی
کیف پول پالتویی، کمربند و جاکارتی 

ست های چرم طبیعی
کیف پول پالتویی، کمربند و جاکلیدی 

ست های چرم طبیعی
کیف پول پالتویی، کمربند و جاکارتی 
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 کد ١٠٢
خودکار فلزی تاچ
بدنــــــــه مشکـــــی

 کد ٣٢٠
خودکار فلزی

(سفید و سورمه ای و قرمز)

 خودکار فلزی کد ٧٠٢
مشکی، آبی، سبز، قرمز

36



37

 کد ٧٠٣
مشکی، سفید، آبی و قرمز

 کد ١٢١
خودکار فلزی تاچ

بدنه سفید و بدنه نقره ای

 کد ٧٠٢
خودکار فلزی

مشکی، دودی، آبی و قرمز

 کد ١٢٨
خودکار فلزی تاچ

در رنگهای سفید، مشکی، آبی و قهوه ای

خودکار فلزی کد ٩٢١
 گیره استیل متالیک

خودکار فلزی کارشناسی 
کد ٩٢٢

گیره طالیی و نقره ای مدل پیچی



 کد ١٢٦
خودکار پالستیکی

بدنه سفید در رنگ بندی

38

خودکار فلزی تاچ دار کد ٩٢٠
گیره استیل

پنج رنگ

خودکار فلزی کد ٩٢٣
مات گیره مشکی و دودی مدل فشاری

خودکار فلزی کد ٩٢٤
ظریف مدل پیچی

چهار رنگ طالیی، نقره ای، مشکی و بژ

خودکار فلزی کد ٩٢٥
بدنه رنگی، گیره استیل

طالیی و زرشکی

 کد ٢٩٣
خودکار پالستیکی

بدنه سفید در رنگبندی
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 کد ٤٢٠
خودکار پالستیکی تبلیغاتی 

فشاری، گیره رنگی

 کد ٤٠٨
خودکار تبلیغاتی پالستیکی
فشاری ، بدنه رنگی متالیک

 کد ٤١٧
خودکار تبلیغاتی پالستیکی 

فشاری، بدنه رنگی، گیره نقره ای

 کد ٤٠٧
خودکار تبلیغاتی پالستیکی

 کد ٤٢٠
خودکار تبلیغاتی 

فشاری، گیره استیل

 کد ٤٠٢
خودکار تبلیغاتی 

فشاری، بدنه مشکی، گیره استیل



 کد ٤١٧
خودکار تبلیغاتی پالستیکی 

فشاری، بدنه رنگی، گیره نقره ای

 کد ٤١٣
خودکار تبلیغاتی 

گیره پهن، بدنه سفید

40

 کد ٤٢٠
خودکار پالستیکی تبلیغاتی 

فشاری، گیره رنگی

 کد ٤٠٨
خودکار تبلیغاتی پالستیکی
فشاری ، بدنه رنگی متالیک

 کد ٤١٧
خودکار تبلیغاتی پالستیکی 

فشاری، بدنه رنگی، گیره نقره ای

 کد ٤١٥
خودکار پالستیکی بدنه رنگی مدل فشاری

رنگ های مشکی سبز زرد آبی سفید



 کد ٤٠٣
خودکار تبلیغاتی 

فشاری، بدنه متالیک، گیره رنگی

 کد ٤١٦
خودکار تبلیغاتی

فشاری، بدنه سفید گیره رنگی

 کد ١١٤
خودکار پالستیکی کولیس دار

در رنگهای قرمز، سبز، آبی، نقره ای

41

روان نویس کد ٩٢٧
بدنه پالستیکی گیره طالیی

سبز تیره و بژ

روان نویس کد ٩٢٦
بدنه جیر ژله ای، گیره طالیی

آبی کاربنی و مشکی

روان نویس کد ٩٢٨
بدنه جیر گیره مشکی

رنگ مشکی
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لیوان شیشه ای (یخی مات) کد ٢٠٨

لیوان سرامیکی کد ٢١٢

لیوان جادویی یا ماگ حرارتی

42



43

فنجان سرامیکی کد ٢٠٩

فنجان نعلبکی سرامیکی
کد ٢١٠٫١

فنجان سرامیکی کد ٢١١

لیوان سرامیکی بلند کد ٢١٤

لیوان سرامیکی کد ٢١٥
دسته و داخل رنگی

لیوان سرامیکی همراه 
با قاشق کد ٢١٦



44

لیوان سرامیکی کد ٢١٧
دسته و داخل رنگی

لیوان تبلیغاتی سرامیکی 
کد ٢١٨

ماگ سرامیکی سفید ساده

لیوان تبلیغاتی فلزی کد ١٣٧
دوجداره با در پالستیکی

بدون جعبه

لیوان دمنوش شیشه ای

لیوان دردار ایکیا

لیوان پیرکس با کاور چرمی



فالسک استیل
در دو سایز نیم لیتری و یک لیتری

همراه با کاور چرمی

31

فالسک درجه دار نیم لیتری 
استیل ضد زنگ، مدل پیچی

قابلیت سرمایشی و گرمایشی
وزن: ٢٧٤ گرم

ابعاد ٦ در ٥٫٥ در ٢٢ سانتیمتر

45

تراول ماگ کد  ٢٠٠٦
٣٠٠ و ٥٠٠ میلی لیتر

با قابلیت چاپ لیزر

تراول ماگ سیلیکونی کد ٢٠٠٧
٤٥٠ میلی لیتر

بدنه فلزی دو جداره
با امکان چاپ لیزر



تراول ماگ استیل دمنوش دار
کد ٢٠٠٥

در سایزهای ٣٨٠ و ٥٠٠ میلی لیتر 
با قابلیت چاپ لیزر

31

ست فالسک کد ٢٠١٠

فرنچ پرس کد ٢٠١٩

46



31

خیام رحلی پنج زبانه کد ١٤٥ 
جنس: چرم طبیعی گاوی، مس

ابعاد جعبه: ٣١*٢٥
ابعاد کتاب: ٢٩*٢٢

بسته بندی:  مقوایی
جنس کاغذ: گالسه با طرح مینیاتور

بوستان سعدی چرم و مس وزیری 
کد ١٥٥

جنس: چرم طبیعی گاوی، مس
ابعاد جعبه: ٢٨*٢١
ابعاد کتاب: ٢٥*١٨

بسته بندی: مقوایی

کتاب حافظ چرم و مس وزیری 
( قاب چوبی) کد ١٥١

جنس: چرم طبیعی گاوی
ابعاد جعبه: ٢٠*١٣٫٥

ابعاد کتاب: ١٧٫٥*١٣٫٥
وزن: ٢٫٩٦ کیلوگرم
بسته بندی: مقوایی

ست حافظ و قرآن با ساعت استیل
(چوب، چرم، مس) کد ١٦١

جنس: چرم طبیعی گاوی، مس
ابعاد جعبه:٣٠*٢٨

ابعاد کتاب ها :١٧٫٥*١٣٫٥
وزن: ٥٫٤٥ کیلوگرم
بسته بندی: نفیس

دارای ساعت استیل و ٢ روان نویس
47جنس کاغذ: گالسه با طرح مینیاتور



خیام رحلی چرم و مس 
کد ١٤٦ 

جنس: چرم طبیعی گاوی، مس
ابعاد جعبه: ٣٢*٢٥
ابعاد کتاب: ١٨*١٣

بسته بندی: مقوایی

ایرانشناسی پتینه 
کد ١٥٧

جنس: چرم طبیعی گاوی
ابعاد جعبه: ٢٨*٢٨
ابعاد کتاب: ٢٤*٢٤

بسته بندی: مقوایی

قرآن چرم و مس رقعی 
کد ١٥٣

جنس: چرم طبیعی گاوی، مس
ابعاد جعبه: ٢١*١٦
ابعاد کتاب: ١٨*١٣

وزن: ٢٫٩٦ کیلوگرم
بسته بندی: مقوایی

ست حافظ و خیام
(چوب، چرم، مس) کد ١٦٠

جنس: چرم طبیعی، مس
ابعاد جعبه:٣٠*٣٠

ابعاد کتاب ها: ١٨*١٣
بسته بندی: نفیس

جنس کاغذ: گالسه با طرح مینیاتور

حافظ رحلی (چوب، چرم، مس)
کد ١٥٩

جنس: چرم طبیعی گاوی
ابعاد جعبه: ٣١*٢٥
ابعاد کتاب: ١٧*١٣

بسته بندی: نفیس
جنس کاغذ: گالسه با طرح مینیاتور

ایرانشناسی چرم و مس 
کد ١٥٦

جنس: چرم طبیعی گاوی، مس
ابعاد جعبه: ٢٨*٢٨
ابعاد کتاب: ٢٤*٢٤

بسته بندی: مقوایی
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خیام رقعی چرم و مس 
کد ١٤٧ 

جنس: چرم طبیعی گاوی، مس
ابعاد جعبه: ٢٠*١٥
ابعاد کتاب: ١٨*١٢

بسته بندی: مقوایی
جنس کاغذ: گالسه با طرح 

تابلوی علی ولی ا...
(چوب، چرم، مس)کد ١٦٤

جنس: چرم طبیعی گاوی، مس و چوب
ابعاد:٥٠*٤٠

بسته بندی: مقوایی

قرآن جیر و مس طاها 
کد ١٥٠

جنس: چرم طبیعی گاوی، مس
ابعاد جعبه: ٢٥*٢١
ابعاد کتاب: ١٧*١٣

قرآن چرم و مس ٥ تکه رقعی
(قهوه ای سوخته)(چوب، چرم، مس) 

کد ١٤٩
جنس: چرم طبیعی، مس

ابعاد جعبه:٣٠*٣٠
ابعاد کتاب ها: ١٨*١٣

بسته بندی: نفیس
جنس کاغذ: گالسه با طرح مینیاتور

حافظ جیبی چرم و مس 
(قاب چوبی) کد ١٥٨

جنس: چرم طبیعی گاوی
ابعاد جعبه: ١٤*١٢
ابعاد کتاب: ١٢*٦

وزن: ١٫٣٦ کیلوگرم
بسته بندی: مقوایی

حافظ رقعی جیر و مس(٥ تکه) 
کد ١٦٢

جنس: چرم طبیعی گاوی
ابعاد جعبه: ٢١*١٦
ابعاد کتاب: ١٨*١٣
وزن: ٢٫٧٠ کیلوگرم

بسته بندی: مقوایی
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قرآن چرم و مس رقعی
(قهوه ای سوخته)کد ١٤٨ 

جنس: چرم طبیعی گاوی، مس
ابعاد جعبه: ٢١*١٦

ابعاد کتاب: ١٧٫٥*١٢٫٥
جنس کاغذ: گالسه

بسته بندی: مقوایی

قرآن چرم جیبی پتینه 
کد ١٥٤

جنس: چرم طبیعی گاوی
ابعاد جعبه: ١٥٫٥*١٢

ابعادکتاب: ١٣*٩
بسته بندی: مقوایی
جنس کاغذ: گالسه 

تابلو و ان یکاد
(چوب، چرم، مس)کد ١٦٣

جنس: چرم طبیعی، مس و چوب
ابعاد:٤٠*٣٠

بسته بندی: نفیس

تابلوی محمد رسول ا... 
(چوب، چرم، مس)کد ١٦٥

جنس: چرم طبیعی، مس و چوب
ابعاد:٥٠*٤٠

بسته بندی: نفیس
مدل دو قاب

قرآن چرم رقعی
(قهوه ای سوخته) کد ١٥٢

جنس: چرم طبیعی گاوی
ابعاد: ٢١*١٦

وزن: ٢٫٣٨ کیلوگرم
بسته بندی: مقوایی
جنس کاغذ: گالسه 
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کاله تبلیغاتی لبه رنگی
کد ٢٤٨

با امکان چاپ گلدوزی و دیجیتال

با امکان چاپ گلدوزی و دیجیتال 

کاله تبلیغاتی کد ٢٤٩

با امکان چاپ گلدوزی و دیجیتال 

نقاب تبلیغاتی کد ٢٥٠ 
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کاله تبلیغاتی دو رنگ
کد ٢٥١ 

با امکان چاپ گلدوزی و دیجیتال 

ساک دستی سوزنی 
کد ٢٢٥
دسته موزی

در سایزهای ٢٥*٣٥
٣٥*٤٥
٤٠*٤٥

کد ٢٢٦
ساک دستی سوزنی

دسته دار با عطف کنار و زیر
در سایزهای مختلف

کد ٢٢٨ 
ساک دستی مدل خطی

در سایزهای مختلف 

کد ٢٢٧
ساک دستی طرح بته جقه

در سایزهای مختلف
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$ ٩٩٫٠٠٠ تومان
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آفتاب گیر کد ٢٢٤
با کیفیت پارچه و دوخت بسیار عالی

و کاور سوزنی

سطل آشغال داخل خودرو
جنس پارچه ای با امکان چاپ سیلک

حداقل تیراژ ١٠٠٠ عدد
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بشقاب میناکاری  کد ٢٣٢
٢٠ سانتیمتر
ابعاد: ٢٠*٢٠

نیم ست میناکاری  کد ٢٣٥
بشقاب و گلدان با جعبه مجزا 

سایز کوچک :
 (گلدان ٢٠ سانتیمتر و بشقاب ٢٥سانتیمتر)

سایز بزرگ :
 (گلدان ٢٥ سانتیمتر و بشقاب ٢٥سانتیمتر) 

بشقاب میناکاری کد ٢٣١
١٦ سانتیمتر
ابعاد : ١٦*١٦

بشقاب میناکاری  کد ٢٣٣
٢٥ سانتیمتر
ابعاد:٢٥*٢٥



بشقاب میناکاری  کد ٢٣٤
٣٠ سانتیمتر
ابعاد:٣٠*٣٠

ست گلدان و بشقاب اسلیمی
کد ٢٣٦

میناکاری
سایز کوچک: 

(٢ عدد گلدان ١٦ سانتیمتری و یک بشقاب ٢٠ سانتیمتری)
سایز بزرگ: 

(٢ عدد گلدان ٢٠ سانتیمتری و یک بشقاب ٢٥ سانتیمتری)
به همراه جعبه مجزا
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بشقاب مدرن لعابی  کد ٢٣٨
با امکان درج لوگو به صورت نقاشی 

به همراه جعبه 

گلدان اسلیمی کد ٢٣٧
مینا کاری

از ١٦ سانتی متر تا ٢٥ سانتی متر
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