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CN3618
Mochila troley Red Dot

Perfeita para o 
trabalho e pequenas 
viagens. Leve e prática.  
Mochila com carrinho 
e 4 compartimentos. 
Divisória para 
notebook e amplo 
espaço interno para 
pastas, documentos 
ou objetos. Alça do 
carrinho ergonômica 
em alumínio. Bolsos 
laterais em tela, alças 
de costas embutidas 
em compartimento, 
acolchoadas e com 
regulagem. Alça de 
mão acolchoada. 

new!

bolsas &
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CN972
Bolsa de viagem Travel Pack

Esportiva, em nylon 600, dimensões 60×35×30cm com dois bolsos 
laterais, bolso externo para roupas, bolso frontal e alça superior.

CN1995
Bolsa Sport

Bolsa de viagem sport 
em nylon. Dimensões: 
60x30cm.

CN07
Mochila Backpack

Mochila Backpack em 
nylon emborrachado 
com 30×45×12cm.

CN7613
Mochila laptop Red Dot

Mochila para laptop 
em nylon 1600 com 
detalhes em couro. 
Várias divisões 
internas fechadas 
com ziper, porta 
laptop acolchoado, 
alças anatômicas em 
nylon acolchoado.  

new!
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CN440
Mochila Cursor

Mochila esportiva em lona,
diversas cores disponíveis

CN566
Mochila Geotravel Laptop

Executiva com porta laptop, carrinho retrátil e 
impermeável. Acolchoada ergonomicamente 
com diversos compartimentos internos e 
saída para fone de ouvido. Alta qualidade. 
Acompanha embalagem externa em nylon.

CN119
Mochila Troley Skylounge

Mochila skylounge executiva, 
em nylon 1600 com rodas 
embutidas, porta laptop em 
neoprene e puxador retrátil. 
Novidade: cor grafite!

CN118
Mochila Laptop Skylounge

Mochila para laptop em 
nylon 1600 com espuma 
ergonômica, vários 
compartimentos, dois 
bolsos frontais e laterais, 
modelo skylounge. 
Gravação à laser. 

Executiva com porta laptop, carrinho retrátil e 
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CN117
Necessaire Skylounge

Necessaire em nylon com fecho
superior frontal, gancho para pendurar, 
compartimentos individuais em tela

CN3613
Necessaire Milano

Lançamento! Necessaire executiva 
em couro sintético com trama no 
tecido, e  acabamento com pesponto 
branco. 2 compartimentos com zíper 
e alça  para transporte de itens de 
higiene pessoal. Ideal para uso diário 
ou viagens. Personalização a laser 
em placa de metal. 

CN3613
Necessaire Milano

CN137
Necessaire Durban

Necessaire para viagem em 
duratran com fecho frontal e 
alça lateral, personalização a 
laser em placa de metal

new!

CN205
Bolsa Nobuck

Bolsa de viagem em 
nobuck e couro, com 
bolso frontal e porta 
sapatos. Dimensões: 
50×37×25cm.

CN113
Tuscany

Bolsa de couro para viagem, 
com fecho frontal. 
Dimensões: 50×37×25cm.
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CN4613
Mochila Horizon laptop

Mochila com compartimento 
para laptop confeccionada em 
nylon 1200. Ultra resistente, 
vários compartimentos e divisória 
interna com proteção para laptop. 
Alças anatômicas e acolchoadas. 
Costado Air Flow que proporciona 
estabilidade e conforto. Bolsos 
laterais em tela com abertura em 
elástico. Aplicação do logo em 
bordado ou silk

new!

new!

CN1313
Mochila Xingu

Em nylon, com duas 
divisórias para laptop 
e tablet acolchoadas, 
porta acessórios e 
compartimento lateral 
externo para squeeze.

CN5613
Mochila Cyber Dobrável

Mochila esportiva dobrável 
confeccionada em nylon 
impermeável, acolchoado nas 
costas. Com cordão elástico 
trançado na frente para prender 
objetos.  Bolsos laterais em 
tela com abertura em elástico. 
Capacidade 20l. Disponível nas 
cores preta e cinza. Ideal para 
viagens e na cidade.
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CN3617 
Garrafa Acqua

Lançamento! Garrafa esportiva com 
detalhes em silicone colorido, removível 
para fácil limpeza. Capacidade de 500ml. 
Design exclusivo. Detalhes disponíveis 
nas cores preto, azul e vermelho.

new!
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CN11 
Caneca Térmica  
Cristal 400ml

Caneca térmica cristal 
400ml, diversas cores.

CN81
Garrafa Térmica Flash

Garrafa térmica flash, em aço inox, 
parede dupla, 500ml, tampa dosadora.

CN009 
Caneca térmica Inox

Capacidade 400ml.

CN150 
Garrafa Curve Fit

Garrafa esportiva nas 
cores grafite, vermelha e 
azul, capacidade 860ml, 
empunhadura ergonômica 
emborrachada.

CN982  
Garrafa Move

Squeeze Esportivo, em 
policarbonato e detalhes em 
metal. Canudo móvel retrátil. 
Dísponivel nas cores azul, 
grafite, vermelho e laranja.
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CN09 
Garrafa Sport

Garrafa Sport em alumínio 
capacidade 500ml.

CN172 
Garrafa Pop Gelfreeze

Squeeze promocional gelfreeze que 
refrigera líquidos através de tubo com 
gel anticongelante com capacidade 
para 450ml. Disponível nas cores 
grafite, vermelho e azul.

CN975 
Garrafa New Metal

Em alumínio anodizado, 
bocal largo, capacidade para 
500mil. Disponível nas cores 
prata, vermelho e azul. 

CN31
Garrafa Alumínio Carabiner

Garrafa 750 ml prata, vermelho, azul e 
preto com gancho metálico Carabiner.
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CN327  
Coqueteleira Protein Shake

Coqueteleira dividida em três compartimentos separados. Permite o 
armazenamento de várias porções de suplementos nutricionais. Parte 
principal com capacidade para 400ml e compartimentos 120ml e 160ml. 
Tampa com filtro Acompanha carabiner.

new!

new!

CN3616  
Garrafa Slim

Novidade! Squeeze 
com design moderno 
na cor branca com 
capacidade de 610ml. 
Bocal largo e alça 
para carregar. 

CN25 
Garrafa Zip dobrável

Squeeze Personalizado ideal para atividades esportivas. Squeeze para Brinde 
reutilizável, pode ser levado ao freezer. Após seu uso é facilmente dobrado. 
Acompanha carabiner metálico para pendurar na mochila ou bolso. Medida de 
22×12cm (base) e capacidade de 480ml. Quantidade mínima de 300 peças. 
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CN305
Kit Drinks Weekend

Kit para drinks com 5 peças. Acabamento 
emborrachado e inox. Contém pega-
gelo, mexedor, dosador, filtro/tampa e 
coqueteleira.  Embalagem em caixa preta de 
presente. Um presente original e sofisticado.

new!
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CN725
Kit vinho Gold

Kit vinho com acessórios, 
4 peças acondicionados em 
elegante caixa de madeira.

CN114
Porta vinho Brunello

Porta vinho em couro 
com acessórios de vinho 
inclusos, modelo Brunello.

CN741
Kit vinho Bordeaux

Kit vinho com acessórios. 
4 peças em estojo de 
couro Toledo.

new!
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CN105
Abridor de garrafas Gourmet

Abridor de vinhos modelo 
gourmet, cores azul e branca 
translúcidas, embalagem 
individual em polipropileno.

CN2543
Kit Sommelier Standard

Kit standart com 
saca-rolhas, anti-
gotejador e tampa.

CN991
Kit Vinho Garrafa

Kit Vinho Emborrachado, 
design em forma de garrafa, 
contendo abridor, saca rolhas, 
corta gotas e funil aerador. 
Ótima opção de brinde para 
todas as ocasiões.

new!

CN991
Kit Vinho Garrafa

Kit Vinho Emborrachado, 

new
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CN12613
Kit Saleiro e 
Pimenteiro Wood

Kit saleiro e pimenteiro 
de mesa, confeccionados 
em madeira. Gravação de 
logo à laser. Mecanismo 
interno em aço.

CN11613
Kit queijo Lyon

Kit queijo, com facas 
diversas com cabo de 
madeira e lâmina de inox. 
Acondicionadas em caixa 
para presente com berço.

CN974
Kit queijo Brystol

Contendo tábua 
de queijos e 4 
utensílios/facas 
em madeira.

CN140
Tábua para frios Fromage

Tábua de madeira para 
cortar queijos com 4 facas. 

new!

Acondicionadas em caixa 
para presente com berço.

new!
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new!

CN1983
Conjunto churrasco Serra

Kit churrasco 8 peças. 
Contendo 4 facas, 
avental, tábua, amolador 
de facas, garfo e estojo. 
Logo aplicado em uma 
faca e na tábua.

CN990
Conjunto churrasco Silly

Garfo e faca em estojo com 
alça. Cabo em silicone com 
proteção a temperaturas altas.

CN44
Kit avental Yard

Kit avental 
para churrasco 
modelo Yard 
com avental, 
faca, luva, garfo, 
pegador, saleiro 
e primenteiro.

CN1986
Kit caipirinha Presença

Kit caipirinha contendo tábua de corte 
em madeira, socador e copo de drink. 
Logo aplicada na tábua. 

CN1986
Kit caipirinha Presença

Kit caipirinha contendo tábua de corte 
em madeira, socador e copo de 
Logo aplicada na tábua. 
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CN305
Kit Zen Bamboo 

Kit para executivos Zen. 
Ecológico, contém tag de 
bagagem para malas, 
Caneta Esfero e marca 
texto amarelo e bloco 
confeccionados em bambu. 

new!
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CN303
Pasta Eco Linen

Lançamento! Pasta para eventos 
ecológica confecionada em fibra natural 
Eco Linen. Acompanha Bloco, caneta 
Reciclada, várias divisórias internas para 
porta cartões e documentos. 

CN303

ecológica confecionada em fibra natural 

Reciclada, várias divisórias internas para 

new!

CN1577
Bloco Eko

Com caneta reciclada e  
marcadores de página color.

CN157
Bloco Nature Reciclado

Bloco nature com post it, 
caneta e folhas recicladas.

CN52
Pasta Eco com Caneta Reciclada

Pasta ECO em papel reciclado com porta cartões, 
compartimento interno, bloco para anotações, post 
it e caneta reciclada inclusos
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new!

CN1315
Desk kit Reciclado + 20

Com blocos e post it coloridos, 
régua e caneta ecológica.

CN2411
Caneta esfero Ecowood

Produzido em madeira 
certificada estojo em 
cartão preto.

CN24
Conjunto Ecowood

Conjunto caneta esfero e lapiseira 
wood, produzido em madeira 
certificada, estojo em cartão.

CN322
Caneta esfero Bamboo

Caneta esfero luxo ecológica 
feita em bamboo. Clip, ponteira e 
detalhes cromados. 

CN250
Conjunto Bamboo New Caneta e Lapiseira

Ecológico em madeira modelo Bamboo com ponteira 
e clip preto, produzida a partir do recurso natural 
bambu, planta renovável e replantio, eficaz no 
combate à poluição acompanha caixa kraft (18x6cm).
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CN1703
Kit ecológico caneta e pen drive 4G

Kit Ecológico com Caneta em 
bambu e pen drive madeira 4GB.

CN36
Pen Drive Bamboo

Capacidade de 4GB.

CN14613
Relógio movido à 
água Eco

Design 
contemporâneo. 
Brinde Ecológico 
movido a água. 
Um relógio único 
e de qualidade 
que funciona 
dispensando 
baterias e 
produtos 
químicos. 
Funciona 100% 
movido à água. 
Disponível em 
várias cores 
brilhantes, este 
surpreendente 
presente é ideal 
para usar em casa 
ou no escritório.

new!
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CN983
Sacola de Juta Eco

Brinde Sustentável. 100% fibra 
de juta, alças acolchoadas, dim 
43×32×20cm com fole. Brinde 
ecológico de tecido reutilizável.

CN116
Pet Reciclada

Mochila dobrável 
pet reciclada, bolso 
frontal com fecho e 
bolsos laterais.

CN128
Sacola Ecológica

Sacola retornável, 
ecologicamente 
correta, em lona 
crua - algodão, 
formato 34×29cm 
gravação 1 cor

CN116
Pet Reciclada
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CN984
Head Phone Sound

Fone de ouvido 
de alta qualidade. 
Design ergonômico e 
acolchoado. Excelente 
opção de brinde. Na cor 
branca e logo impresso 
em ambos os lados.
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CN887C 
Card drive Bamboo 4G

CN99B 
Caneta pen drive 
4G com laser

CN130 
Card Drive de Metal 4G

Capacidade 4G em 
metal prata.

CN889 
Pendrive Color card 4G

Pendrive Color card 4G, 
impressão fotográfica (1 lado).

CN981 
Caneta Pen drive 
BMW 8G

Design inovador, 
caneta esfero com 
pen drive de alta 
qualidade acoplado. 
Logomarca em 
Prata Cromado.
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CN240B 
Pen Drive modelo Canivete 4G

CN240C 
Pen Drive modelo Canivete 8G

CN1001 
Pen drive Supertalent 4G

CN2101 
Pen drive Supertalent 8G

CN1982 
Pen drive Porsche 4G

Pen drive em inox com 
design curvo. 4GB de 
memória USB flash 
disk. Plug and play.

CN1422 
Pen drive Couro 4G

Pen drive COURO 
preto com capacidade 
para 4G de memória.

CN1981 
Pen drive Gold 8G

Pen drive na 
cor ouro 8GB 
de memória 
USB flash disk. 
Plug and play.

CN3032B 
Pen drive Pico 4G

Com corrente 
para chaves.

CN3032C 
Pen drive Pico 8G

Com corrente 
para chaves.
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new!
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CN302 
Pen drive Key 8GB

Pen drive 8gb em formato de chave, com argola 
para demais chaves. Detalhes e capa de proteção 
em couro sintético preto pespontado em branco.  

CN17613 
Pen drive 4GB Acrílico customizado

Pen drive no formato de seu 
produto ou logo! Capacidade 
4GB, personalizado em acrílico. 
Uma comunicação totalmente 
original para presentear seus 
clientes ou promoção de evento. 

CN312 
Hub de mesa
USB Tree 

Lançamento! 
Extensor USB de 
mesa com 4 entradas 
e função Porta 
canetas de mesa. 
Design exclusivo 
em formato de 
árvore. Acabamento 
emborrachado, 
disponível nas cores 
azul e vermelha. 

CN700 
Hub Color

Conector USB com 4 portas 2.0 
design colorido, articulado para 
melhor ajuste. 
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CN325 
Porta iPad neoprene

Capa de proteção para tablets 
confeccionada em neoprene. 
Medidas: 19,5cmx 25 cm de altura. 

CN1991 
Caneta Stylus

Para todas as telas 
touch screen, com ponta 
emborrachada que não 
risca a superfície da tela.

CN017 
Porta retrato digital

Porta retrato digital 
com controle remoto e 
tela de LCD 7’.

CN148 
Hub USB People

Extensor com 4 entradas. 
USB dobrável.

CN3621 
Carregador portátil Lithium

Power Bank portátil em alumínio 
para recarregar celulares. Não 
seja mais surpreendido com o 
final de bateria súbita. Possui 
adaptadores para Blackberry, 
Nokia, iPhone 4 e 4s, além 
de cabo USB para todos os 
celulares. Bateria recarregável. 
Aplicação de logo em laser. Um 
presente útil e sofisticado.
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CN3620 
Fone de ouvido Beat

Um brinde para 
surpreender, com alta 
qualidade sonora e 
design sofisticado. Na 
cor preta com detalhes 
cromados e almofadas 
auriculares em couro 
sintético que prolongam 
o conforto durante o 
uso. Ótima área para 
impressão de logo.

CN3614 
Fone de ouvido Smart Sound

Fone de ouvido leve, portátil 
e compacto com borracha 
macia. Ajuste perfeito para 
horas de uso confortável. 
Perfeita vedação que isola 
ruídos externos.

new!

CN967 
Pop Phone

Fone de ouvido 
com design retrô, 
emborrachado, compatível 
com todos os telefones, 
total reudução de ruídos, 
controle de ajuste e 
volume. Disponível nas 
cores azul e preto.

new!
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CN987 
Mini caixa de som Expand

Ouça suas músicas com 
qualidade! Portátil, ideal 
para iPod’s, MP3, MP4 e 
computadores.

CN613 
Mini caixa de som Speaker Boy

Lançamento! Mini speaker para ouvir suas 
músicas com alta qualidade! Portátil, ideal 
para Ipod’s, MP3, iPhones, laptops e desktops. 
Dimensoes 9,5cmx6,5cm. Design premiado.

new!
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CN307
Kit Torino

Kit executivo contendo porta celular, 
chaveiro e Caneta Esfero com 
detalhes em couro e ponta touch 
screen. Acondicionados em caixa para 
presente com berço. 

new!
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CN236
Porta cartão de alumínio e couro

Porta cartões em couro com 
detalhes em alumínio.

Porta cartão de alumínio e couro
Porta cartões em couro com 
detalhes em alumínio.

CN2549
Kit Dueto 

Kit com porta cartão e 
caneta metal em couro 
embalados em caixa kraft.

CN109
Kit porta cartão couro com 
caneta Leather 

Kit com porta cartão e 
Caneta Leather.Embalagem 
caixa de cartonagem preta.

CN2425
Kit Rotterdam

Porta cartão, chaveiro e 
caneta com detalhes em 
couro e metal em caixa de 
presente luxo.

CN586
Porta cartões Envelope

Confeccionado em couro com 
relevo, fecho imantado, logotipo 
à laser em placa de metal.

CN9070
Porta cartão Riviera

Porta Cartão em couro e 
aço inox, design sofisticado, 
personalização à laser. 
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CN971
Capa Porta 
iPad/tablet executive

Confeccionada em couro 
toledo. Impressão de logo à 
laser em placa de metal.

CN50
Pasta Portfólio Black

Pasta portfolio com bloco, calculadora, 
porta cartões e bolso porta documentos. 
Confeccionada em nylon prada preto e detalhes 
em couro toledo. Fecho em metal imantado.

CN91
Travel Kit

Kit travel com cadeado de segredo, 
em metal, para mala de viagem e 
etiqueta de bagagem. Acompanha 
caixa de cartonagem preta.

CN13077
Pasta evento Meeting 

Pasta Meeting para reuniões e 
convenções em couro sintético 
medindo 33.8×26cm com porta 
cartões, divisórias para folhetos, 
porta caneta, bloco com fecho.
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new!

CN306
Mini Carteira com bloco e caneta

Brinde prático e sofisticado. 
Notepad portátil em couro sintético preto 
pespontado com detalhes internos em cinza 
de alta qualidade. Contém porta cartões, bloco de 
notas e mini Caneta Esfero cromada. 

CN198
Keskin Pronote

Caderneta de anotações tipo 
Moleskine, capa em couro sintetico, 
bolso interno, fechamento com 
elastico. Disponível na cor preta.

CN308
Kit Torino II

Kit executivo contendo 
Caneta Esfero com ponta 
touch screen e chaveiro 
com detalhes em couro. 
Acondicionados em caixa 
para presente com berço. 

CN321 
Moleskine executive  
com caneta Win

Lançamento! Moleskine 
Executivo com caneta 
esfero embutida. 
Praticidade para 
reuniões e viagens. 
Dimensões 20x 13,5cm. 

new!new!

new!
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CN234
Chaveiro Oliver

Chaveiro modelo Oliver, 
em metal cromado, com 
alça de couro legítimo, 
personalizado a laser.
Embalagem para presente 
com berço incluso.
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CN883
Chaveiro Giro

Chaveiro em metal giratório, 
personalização à laser.

CN1755
Chaveiro London

Chaveiro em metal 
polido e fosco.

CN304
Chaveiro Memory

Chaveiro modelo 
memory, em aço, 
com porta retratos, 
impressão à laser.

CN600
Chaveiro Cadeado

Em metal brilhante ou 
fosco com argola.

CN1989
Chaveiro House

Em metal cromado 
com 1 gravação a 
laser. Pedido mínimo 
de 300 peças.
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CN703
Chaveiro Gota

Em couro sintético 
com detalhes em metal 
cromado ou fosco.

CN2511
Chaveiro Laser Point

Chaveiro em metal com laser para 
apresentações e caneta Esfero.

CN8111
Chaveiro Round Light Color

Chaveiro com mini lanterna Round Light.
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CN3622
Balança de mala digital 

Novidade! Balança Digital portátil 
para bagagens. Capacidade 
máxima de 40kg. Ideal para 
clientes e executivos que viajam 
muito, prevenindo o sobrepeso 
de bagagens em voos. Pesagem 
precisa, design atrativo e 
facilidade para carregar.

new!

relógios & 
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CN3078
Relógio Silver

Com porta canetas, porta clips, 
marcador de temperatura e 
calendário.

CN907
Relógio com 
porta recado Clip

CN978
Relógio com porta 
retratos Big Family

Espaço para 2 fotos (10×15cm
e 6×6cm) com relógio digital, 
alarme, data e temperatura.

CN61
Relógio de mesa Split

Relógio digital modelo split com boa 
área de impressão, dimensões 9×2cm..
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CN97
Calculadora Solar

Calculadora Solar com bloco 
e mini caneta. Acompanha 
capa de couro sintético. 
Dimensões: 14,6×10,5cm.

CN912
Calculadora com porta 
cartão e mini caneta

Mínimo de 300 peças.

CN363
Relógio Porta 
retrato Memory

Porta retrato com relógio e 
calendário digital, modelo 
memory. Dimensões: 18x18cm.

CN67 
Rádio para chuveiro Ddrop FM

Curta sua música preferida no 
chuveiro! À prova de água com 
autoscan de estações e alça para 
pendurar. Disponivel na cor prata.
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CN125
Relógio Voyager de pulso

Função relógio, temperatura, 
calendário e alarme.

CN2107
Relógio de pulso 
Black Label

Relógio de pulso com 
pulseira emborrachada, 
mostrador analógico.

CN2004
Relógio de pulso Houston

Relógio de pulso analógico, 
com caixa plástica preta e 
pulseira emborrachada com 
fecho de pressão.

CN3615
Relógio Sport Monitor

Novidade! Relógio 
esportivo digital com 
monitor de freqüência 
cardíaca. Ideal para 
atividades esportivas. 
Saiba seus limites e 
determine sua própria 
zona de exercícios. 
Função cronômetro, 
relógio, alarme, 
calendário e luz de 
fundo. Resistente a 
água. Acompanha 
cinto elástico, 
transmissor, baterias 
e manual. Um ótimo 
presente associado a 
vida saudável.   new!
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CN0077
Ferramenta Light Toolset  

Kit completo com ferramentas
e lanterna na própria caixa.



8180 ferramentas

CN905
Ferramenta Compact Two

Kit ferramenta Compact Two em resina 
color com 6 chaves de fenda e lanterna.

CN6033
Estojo Ferramenta Square 
Tool Mini 

Mini estojo ferramenta 
modelo Square Tool com 
3 chaves de fendas.

CN903
Kit Ferramenta Toolset Big

Kit ferramenta Toolset Big Compact com 
alicate e várias chaves de fenda acompanha
estojo com fecho.

CN73
Lanterna Recarregável Eco

Lanterna recarregável 
punto, acionada por 
dínamo, não usa pilhas!

Compact Two em resina 
color com 6 chaves de fenda e lanterna.

Estojo Ferramenta Square 

Mini estojo ferramenta 
Square Tool com Square Tool com Square Tool

3 chaves de fendas.
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CN309
Porta Jóias Leather

Lançamento! Porta jóias luxo. Excelente 
brinde feminino. Caixa rigida revestida 
em couro toledo com visor em vidro e 
interior acolchoado com várias divisões.
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CN21308
Espelho de 
bolsa com luz

Estojo com espelho e 
escova, modelo Luly.

CN979
Escova Luly

Estojo com espelho e 
escova, modelo Luly.

CN70
Kit manicure Leather 

Kit manicure com cortador, tesoura, pinça, 
lixa e espátula, acompanha embalagem com 
fecho em couro sintético disponível nas 
cores vermelho e preto.

CN731
Kit manicure New

Kit manicure com pinça, 
cortador de unha, lixa 
e espátula, embalagem 
couro sintético.



8786 brindes femininos

CN160
Kit Pincéis 5 peças 

Kit pincéis com 5 peças, 
embalagem plástico  
translúcido fosco.

CN980 
Kit Pincéis

Kit pincéis para 
maquiagem com 5 
peças + estojo.

CN30 
Kit Nature Beauty

Kit de banho bem estar, 
contendo um massageador 
de madeira, pente, esponja 
e espuma para banho, 
acondicionado em saco de juta. 
Personalização na embalagem 
externa inclusa.

Kit Pincéis
Kit pincéis para 
maquiagem com 5 
peças + estojo.
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CN746
Chaveiro Madam

Metal fosco ou brilhante com formato 
de bolsinha de mão com design 
feminino ideal para mulheres modernas. 

CN3071 
Porta Bolsas

Suporte de mesa 
para bolsas.

CN314
Bolsa Esteira de praia Sun

Bolsa Dobrável que se transforma em 
esteira de palha natural. Prático e super 
resistente, adequado para qualquer uso 
indoor e ao ar livre. 

new!new!
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CN320
Conjunto Verano caneta e lapiseira

Elegante Conjunto de Caneta Esfero e lapiseira,  
acabamento em laca preta. Acondicionado em estojo luxo 
rígido com detalhe em metal. Presenteie com qualidade. 



9392 canetas metálicas

CN34
Conjunto caneta  e lapiseira Leather Pen

Conjunto caneta esfero e lapiseira leather 
pen, com estojo de zíper em couro.

CN5441
Caneta Couro Leather Pen

Caneta esfero em inox e couro 
modelo leather pen com 
embalagem em couro preta.

new!

CN323
Caneta Diamond com estojo 

Caneta Esfero em metal com acionamento 
giratório. Preta com detalhes cromados. 
Acompanha estojo para presente.



9594 canetas metálicas

CN13103
Caneta Sym

Caneta metálica em várias 
cores com clip de metal.

new!

CN324
Conjunto caneta e tubo prata Geneve

Sofisticada caneta esfero cromada 
prata com detalhes foscos em 
relevo e escrita suave. Acompanha 
estojo tubo em metal. 

CN1402
Conjunto caneta e 
lapiseira Manhattan

Conjunto com caneta e lapiseira 
metalizados com estojo luxo. 
Disponível nas cores prata e preto.

CN270
Caneta Laser Pen com estojo

Caneta laser pen na cor prata com 
laser para apresentação e white led.
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CN13101
Conjunto caneta e lapiseira Couro Italy

Conjunto Italy com caneta e lapiseira 
metal com couro e estojo sofisticado.

CN588
Caneta City com tubo metal

CN122
Caneta Nanny

Caneta Esfero em metal escovado com detalhes 
em metal brilhoso.
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CN553
Caneta Marca Texto Metal

Caneta esfero em metal 
com marca texto em 
diversas opções de cores.

CN13999
Conjunto Caneta e lapiseira Winner

Conjunto caneta esfero e lapiseira grafite 0,5 
com argolas no pegador e clip metal. Disponível 
nas cores: preta, branca, azul e laranja.

new!

CN123
Caneta Esfero Negretti

Caneta esfero luxo, em laca preta 
com detalhes cromados. Alta 
qualidade e escrita esfero macia. 
Embalagem em saco de veludo.

CN123
Caneta Esfero Negretti

Caneta esfero luxo, em laca preta 

new!new
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CN548
Caneta ATX stylus

Caneta esfero com ponta stylus 
emborrachado para utilizar em telas 
touch screen. Disponível nas cores 
vermelha, preta, e prata.

new!

CN60
Caneta Strip 

Caneta esfero, em resina e 
metalizada, empunhadura 
emborrachada.Diversas cores.

new!

CN326
Caneta esfero Blend

Caneta esfero com 
grip para melhor 
escrita com clip e 
detalhes cromados. 
Disponível nas cores 
vermelha, azul, 
verde e prata.
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CN124
Caneta e marca texto Due

Design exclusivo!

CN49
Caneta Marca texto prata

Caneta com marca texto 
na cor prata + cores 
(mínimo de 500 peças).

CN1007
Caneta Athens 

Caneta em resina color com
Cordão, modelo Athens, 
várias cores (quantidade 
mínima de 500 peças). 

CN3003
Caneta Murano

Caneta Murano em resina 
color e ponteira em metal. 
Design moderno a excelente 
custo! (quantidade mínima 
de 500 peças).

canetas plásticas

CN58
Caneta Sinus

Caneta esfero, em resina e 
metalizada, empunhadura 
emborrachada, diversas cores.
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CN316
Porta celular Waterproof 

Novidade! Porta celular e objetos  
a prova de água com dispositivo 
de fechamento triplo. Possibilita 
levar com seguranca seu celular 
à piscina ou praia. Acompanha 
fita regulável para pescoço. 
Disponível em várias cores.

new!new
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CN740
Estojo marca texto 
Slim 5 cores

CN1191
Bloco Post it Color 

Bloco de anotações e stickers 
auto adesivos, de diversas 
cores e caneta esfero (mínimo 
de 300 peças).

CN23011
Caderno de Anotação

Caneta e bloco pautado com 
espiral, ideal para eventos e 
reuniões.

CN199
Marcador de texto Bye Bye

Marcador de texto com 5 cores,
excelente design e área de impressão.
(mínimo de 200 peças).
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CN959 
Cofre com contador automático

Sensor detecta qual moeda está 
sendo inserida e automaticamente 
atualiza o valor total do cofre 
através do display digital.

CN195
Travesseiro viagem Neck

Travesseiro inflável para pescoço, 
acabamento aveludado,ideal 
para viagens. Um Brinde útil e 
original. Acompanha embalagem 
no mesmo material, máscara e 
redutor de ruídos.

CN59
Massageador Buzz

Massageador vibratório 
funcionamento a pilhas, design 
inovador, alivia o estresse.

CN3033
Adaptador Universal White

Adaptador para utilizar em aparelhos eletrônicos e 
notebooks em qualquer lugar do mundo. Ideal para 
viagens. Mais de dez padrões de entradas de pinos 
aceitos. produzido em abs branco, dim 7,5×4,5cm.

CN195
Travesseiro viagem Neck

Travesseiro inflável para pescoço, 
acabamento aveludado,ideal 
para viagens. Um Brinde útil e 
original. Acompanha embalagem 
no mesmo material, máscara e 
redutor de ruídos.

109
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CN315
Suporte para Celular Stylus

Praticidade para porta celulares 
em mesa de trabalho. Suporte 
emborrachado. Acompanha bastão 
Stylus para telas touch screen.

CN976
Carteira Stripe Leather

Prática, com porta cartões 
e cedulas com elástico 
interno para prender bem 
notas e documentos. 
medindo 10,5×7cm.

CN330
Kit Taças Celebration

Kit com duas taças de 
champagne para celebrar os 
melhores momentos. Várias 
cores para sua escolha. 
Aplicação de logomarca. 
Surpreenda seus clientes e 
colaboradores com este belo 
e alegre presente.

111
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