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M13186M13131

M13357

M13137

פותחן יין אלקטרוניסט פורצלן של קערת דבש ורודה דבש

צידנית גב איכותית למשפחה
מידות: 40x30x22.5 ס”מ

מסחטת הדרים ורימונים

פותחן דלישס

LA VISTA מסחטה איכותית
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M14256

M11250

M13101

M12123

סט 2 מגבות איכותיות

מצלמה לרכב יוקרתית ומעוצבת

רוסטר עם מכסה ארומטי
ופותחן יין

סט טיסה מושלם

סט מגבות

VIDEO CAR

סט מטבח

CHACK
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M11232

M11221

M1963

רדיו שולחני מעוצב עם משטח טעינה אלחוטי

מזוודה לעלייה למטוס 20 אינץ'
כולל שקע טעינה

סט פיקניק טרולי ל 4 סועדים עם ציידנית

BRIGHTON

SWISS BRUS

MAUNTAIN

M13122

בלוק סכינים 5 חלקים

סט סכינים
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M13394

M14209

מעמד לנייד המשלב רמקול B.T בעיצוב טלוויזיה

תבנית אפייה 2.9 ליטר, מכסה פלסטיק
וצידנית ייעודית תואמת

NORMAN

M14261

שמיכת חורף זוגית
מידות: 200X220 ס”מ

Nernia

סט תבנית אפייה

M14176

בלוק מקצועי עם סכין סנטוקו

סט בוצ'ר
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M14247

סט מצעים זוגי
מידות: 200X160 ס”מ

M14191

מארז 6 חלקים
עם מעמד

כלי ששת

M11283

משטח טעינה אלחוטית QI וסוללה ניידת

LEXUS

M12474

אזניות קשת BLUETOOTH איכותיות
בעל מצב רמקול 

IBIZA

GO

M14136

רוסטר 34 ס"מ 7.2 ליטר
כולל כפפות

סט רוסטר
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M13110

סט 6 חלקים

M13171

סוללת גיבוי עם טעינה אלחוטית

BACKUP

M12859

אוזניות BT אלחוטיות בעיצוב חדשני

SOHO

M5433

יין איכותי בפחית

מתנה בפחית

סט מטבח מהודר
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M14196

משקל מטבח אלקטרוני
מידות: 15X25 ס"מ

משקל מטבח

M5703

עמדת טעינה משרדית/ביתית
הטענת עד 5 מכשירים במקביל

Galaxy Station

M2497

סיר זכוכית רחב עם מכסה
5 ליטר

Vision

M13125

משקל מטבח בסגנון רטרו

משקל
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M14151

פלטת גריל יציקה אלומיניום
2 מגרסות אלקטרוניות מלח / פלפל

סט גריל איכותי
M14252

M11152

סט מצעים זוגי
מידות: 200X160 ס"מ

סוללת גיבוי עצמתית
בעל טעינה מהירה

Morning Mini

CARBON
M14117

סט 6 חלקים
3 סירי נירוסטה 

TOMBY



מי אנחנו
מוצרי  מתנות,  ושיווק  בייבוא  מתמחה  משמיים  מתנות 
וחברות  לארגונים  דפוס  והפקות  מכירות  קידום  פרסום, 

במגזר הפרטי והציבורי.

ולא  איכותיות  בהפקות  מתמקדת  שלנו  העשייה  עיקר 
שגרתיות ומתן פתרונות לחברות שרוצות לשים את הזרקור 

עליהן מול לקוחות, עובדים ושותפים עסקיים.

2014 עלינו לאוויר, במטרה להציב רף מקצועי ושירותי  ב 
ללא פשרות – לא כל כך הרבה זמן אבל מספיק בשביל 
לצבור ניסיון, ידע ובעיקר קהל מכובד של לקוחות מרוצים.

לקוחותינו נהנים מליווי אישי ומקצועי לכל אורך הדרך תוך 
והמתאים  החדשני  הנכון,  המוצר  להתאמת  דגש  שימת 
בכל  ועמידה  זמנים  לוחות  על  הקפדה  ותוך  עבורו  ביותר 

התקנים הנדרשים.

על מנת להעניק ללקוחותינו חווית קנייה עשירה אנו מציעים 
את קטלוג המוצרים הרחב ביותר בענף וכן פתרונות מיתוג 

והפקה מהמתקדמים ביותר.

חדשים,  מוצרים  מאות  מעדכנים  אנו  השנים  במהלך 
ממוצרים  החל  שונות  מחיר  ברמות  ובלעדיים  ייחודיים 

לכנסים ואירועים ועד למתנות יוקרתיות . 

במסגרת הפעילות השוטפת דואגת החברה לשלב אנשים 
בעלי צרכים מיוחדים כחלק בלתי נפרד בשיתוף פעולה עם 
עובדים  מוגבלויות(  לבעלי  קהילתי  )שילוב  ש.ק.ל  עמותת 
אריזות  ובניית  והרכבת המוצרים  פירוק  על  אלו אחראים 
שי , עבודה זו מעניקה לאותם אנשים תחושת שייכות וערך 

עצמי גבוה.

יש לך דרישה למוצר קד"מ או מתנה כלשהי, בין אם מדובר 
במוצר מדף או במוצר בהזמנה  מיוחדת  אנחנו כאן בדיוק 

בשביל זה! 

אנו נהנים מנאמנות לקוחותינו לאורך זמן ומתגאים ביכולתנו 
לספק מוצרים איכותיים והפקות ללא פשרות.

נשמח ללוות אתכם בכל אירוע ודרישה, אנחנו כאן בשבילכם!


