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M13145M3978

M12372
M12839

בקבוק שתיה, לחצן ספריי עדין לרענוןסט משחקים לחוף מטקות עם שש בש ושח מט
נפח 600 מ"ל

מגבת חוף מעוצבת עשויה בד מיקרופייבר
מידות: 75X150 ס”מ

מחצלת קמפינג משפחתית עם תיק נשיאה
מידות: 260X180 ס"מ

MATKA - Sספריי

ALMOG CAMPO
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M10888

M10677

M12340

M11849
צלון ראש מתקפל

מחצלת חוף דוחה חול
מידות: 200X150 ס”מ

מגבת חוף גדולה ומפנקת
מידות: 180X80 ס”מ

גלגל מתנפח ענק
מידות:  Ø120 ס"מ

SHADE

GUFFY

TARABIN

GALI
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M3059

M1815

M9983

מאוורר מתיז מים

מזרון ים מתנפח
מידות: 180X70 ס”מ

ערסל יחיד, פסים, מגיע בנרתיק תואם

מאוורר

סטלבט

COBANNA

M1378

בקבוק שתיה מאלומיניום
עם פיה נשלפת

נפאל
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M3093M12062

M5165

ECO בקבוק ספורט
נפח 800 מ"ל

תיק גב משולב צידנית

אוהל רוח קל לנשיאה

EXPLORRERאקו

M3723

מיטת אוויר מתנפחת עם גגון 
מידות: 250X75 ס”מ

רילקס

Neso
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M10807

אוהל משפחתי
מידות: 130X120X240 ס”מ

M12219

מאוורר נייד לסמארטפון

TURBI

M11507

רמקול BT עוצמתי

CYLINDER

M11973

שילוב אריג ריפסטופ חזק במיוחד
מידות: 30x30x20 ס"מ

SUMMER

FAMMILY

M5626

מניפת יד עשויה בד פוליסאטר
23 ס”מ

מניפה
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M5218

אוהל חוף איכותי גדול במיוחד
מידות: 210X210 ס"מ

M1955

סט פיקניק ל-4 סועדים בסל צידנית קורדורה

נירוונה

M12928

בקבוק ספורט מעוצב
נפח 700 מ"ל

NANA

M1842

מגבת חוף עגולה עם פרנזים
280 גרם, קוטר 150 ס”מ

מנדלה

זולה
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M10071

כובע כותנה בעיצוב חדיש
5 פאנלים

TOTTO

M507

כובע כותנה מוברשת
6 פנלים שילוב

מרשל

M4842

צידנית משפחתית בסגירת רוכסן
מידות: 30X36X19 ס"מ

צידנית ג'ונגל

M11877

צידנית מתקפלת ההופכת לכיסא
נפח 28 ליטר

CHAIR COOLER
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M4802

כוס הקפאה עם קש
600 מ"ל

כוס
M12928

M504

מאוורר שולחני עשוי מתכת
מידות: 15X14.5X9.6 ס"מ

כובע רשת 5 פנלים
בשילובי לבן

PHENN

ראפר
M5670

מטען נייד המשלב מאוורר
בעיצוב חדשני

טורבינה



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!


