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 רעיונות למתנות
 

2016ראש השנה   
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, לקוחות יקרים  
הקטלוג אשר מוצג לפניכם נועד להציג את מגוון סוגי  
.המוצרים אותם חברתנו משווקת בתקופת החג הקרבה  

רקמה ממוחשבת על / חריטה / י הדפסה "ניתן למתג ע
.גבי כלל המוצרים  

.ניתן להרכיב חבילות ומארזים בשילוב מספר מוצרים  
.יין/ שוקולד / לכל המארזים ניתן לצרף דבש   

ונציגינו  , חברתנו שמה דגש על אריזת מתנה מהודרת
ישמחו לעמוד לשירותכם על מנת למצוא את הפתרון  

.המושלם עבור שי לחג  
כמו כן חברתנו משווקת מארזי שי מתוקים בשילוב יינות  

.לקבלת קטלוג מארזי שי יש לפנות לנציגנו, ושוקולדים  
 נשמח לענות על כל שאלה נוספת

 בברכת שנה טובה וחג שמח
מ"ברזילי פרסום ושיווק בע. י.צוות ש  
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 ה'פלאנצ
 

 מ  "ס 28.5X47פלטת גליל 

 ARCOSTEELמבית 

 'גר 320ודבש  סילאןעם  –על האש  סילאןרוטב 

 'גר 320עם שום ודבש  –גריל  סילאןרוטב 

 '  גר 180 –ממרח פסטו בזיליקום ואגוזים 

 '  גר 180 – ימיצורי'צממרח 
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 זמן לתה
 

 ל מזכוכית"מ 1500קומקום פעמון 

 חסין חום כולל פילטר

 ספלים דופן כפול   6+ 

 .ל"מ 200
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 סט מחבתות
 

 מחבתות 2סט 

 Arcosteelמבית 
 "28מחבת 

 ".22מחבת 
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 ARCOSTEELסט סכינים 
 

 .הסמארטפוןמתאים למשחקים וסרטים דרך 
 .מעלות 360חווית צפייה ב 

 VR GAMEאפליקציות משחקים דרך  הסמארטפוןמורידים באמצעות 
 VR MOVIES.או סרטים דרך 

 .YOUTUBEגם דרך ה  מימדניתן לצפות בסרטי תלת 
אל תוך המשקפיים על תושבת מיוחדת    הסמארטפוןמכניסים את 

 ופשוט נהנים מעולם של מציאות מדומה
   הסמארטפוניםמתאים לכל סוגי 
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 מימדמשקפי תלת 
 

 .הסמארטפוןמתאים למשחקים וסרטים דרך 
 .מעלות 360חווית צפייה ב 

 VR GAMEאפליקציות משחקים דרך  הסמארטפוןמורידים באמצעות 
 VR MOVIES.או סרטים דרך 

 .YOUTUBEגם דרך ה  מימדניתן לצפות בסרטי תלת 
אל תוך המשקפיים על תושבת מיוחדת ופשוט נהנים    הסמארטפוןמכניסים את 

 מעולם של מציאות מדומה
   הסמארטפוניםמתאים לכל סוגי 
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 סט פנקייק
 

 בישול מושלמת לחוויתסט פנקייק מעוצב 

 :חלקים הכולל 7

 מ עם שקעים"ס 26.5קוטר , מחבת פנקייק

 ,מטרפה

 ,מצקת

 מלקחיים
 מגבות מטבח 3-ו
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 סינטה
 

 בישול מושלמת לחוויתסט 

 :חלקים הכולל 10

 מ  "ס 28.5X28.5מחבת סטייק 
 ,סכיני חיתוך 5

 מלקחיים

 מגבות מטבח   3
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 מקלף
 

 מכונה לקילוף פירות וירקות על ידי סיבוב קל

 ללא מאמץ ובדיוק מושלם

 קלה ונוחה לשימוש

 באישור מכון התקנים

 גרם   250דבש 

 מקל לדבש  
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 מארז גליל
 

 :  קופסת גליל הכוללת

 ,  גרם 125דבש טהור מפרחי בר 

 ,  גרם 100תפוחים ללא תוספת סוכר  סילאןממרח 

 ,  גרם 180ממרח גזר מתובל 

 גרם 180פסטו בזיליקום ואגוזים 

 להנחה על משטח  אלומניוםשלט 

Home Sweet Home 
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 לו ולה
 

 סט טיפוח לגבר ולאישה  

 :הכולל

 זוג מגבות גוף מכותנה

 תיק רחצה לנשים

 תיק רחצה לגברים

 ארוז בתיק קש מהודר  
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 רטרוסט מטבח 
 

 
  רטרוקופסאות מעוצב בסגנון  5סט 

 לאכסון דברים שונים במטבח

 עשוי מתכת ומגיע בשני שילובי צבעים

 מ"ס 9.5מ קוטר "ס 13גובה : תה קפה סוכר

 מ"ס 14מ קוטר "ס 17גובה : עוגיות

 מ"ס 22מ קוטר "ס 26.5גובה : לחם
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 מארז טיולים
 

קמפינג זוגית גדולה במידה  /מחצלת פלסטיק

 ,  מ"ס 150/180

 ,  ליטר 26 –גדולה  אלומניוםצידנית 

  לפאוץמ מתקפל "ס 150/250ערסל ניילון מקצועי 

 .קטן
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 זמן  לכושר
 

 , "23תיק ספורט עם תא לנעליים 

 ,  ליטר 0.8בקבוק אלומיניום עם פיה נשלפת 

 , אוזניות כולל דיבורית בקופסא עגולה

 .שאקל לתלייה+  בפאוץ מיקרופייברמגבת 
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 אימון אישי
 

 ל  'בקבוק קרחון ג, ימידן 'צ/תיק צד

 , שאקל +  בפאוץ מיקרופייברמגבת , ל"מ 80עם מכסה פטנט 

 .דיבורית/מעמד לנייד הוכלל אוזניות
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 לבריכה ולים
 

 , צידנית בעיצוב ספורטיבי עם תא למטקות 

 מ"ס 180X180מחצלת זוגית בגודל , זוג מטקות עם כדור

 .כרית צוואר מתנפחת עם מקום לבקבוק, מזרן מתנפח
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 פיקניק  
 

 ליטר עם ידיות נשיאה ורצועת כתף 24תיק צידנית 
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 ספורטיבי
 

 ,  תיק גב מעוצב 

 , צידנית אישית לשמירה על קור וחום

 ,  ספל תרמי

 אוזניות סטריאופוניות
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 פיקניק
 

 +  ליטר  28, מתקפלת כסאצידנית 

 (לאחסון קל ונוח) אלבדתיק 

 (חלקים 5)סינר עם כלים למנגל 
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 על האש
 

 ערכת כלי מנגל משולבת בצידנית
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 מגוון דגמי

 רמקולים 
Bluetooth 
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 מבחר גדול

 של סוללות גיבוי

 בנפחים שונים
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 שמיכת צמר דו שכבתית מגוון מגבות וחלוקים

 תבניות+סט אפייה ספלים   4סט 

 מכונת גלידה מסחטת הדרים

 מגוון סירי יציקה  חלקים 5סט פסטה 

 ספלים  2-סט טרמוס ו פותחני יין

 מגוון מזוודות  תיקי צידנית עם כלים
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 .עבורואנו מתאימים ללקוח את המוצר העונה במדויק על דרישתו ותקציבו אשר משדר את המסר התדמיתי המוצלח ביותר 

ניתן להרכיב חבילות שי ממגוון  . מתנות לחגים ומתנות לימי הולדת, מתנות למנהל, חברתנו מתמחה במציאת פתרונות למתנות לעובדים 

איכות מוצר ברמה הגבוהה ביותר  , אנו שמים דגש על אריזה מהודרת. אלכוהול וממתקים באיכות הגבוהה ביותר, מוצרינו בשילוב יינות

 .  ובמחירים המתאימים לכל כיס
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