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      DIFERENTE  



Nosso cuidado com o brinde que  você vai 
entregar a seus clientes  vem desde o início. 
No cuidado que temos com o processo total, 
desde a escolha de produtos inovadores e 
concepção de nossa linha.
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PENSAMOS DESIGN, 
FAZEMOS DIFERENTE .
E sempre queremos estar presentes, sendo 
sua melhor escolha de empresa de brindes 
empresariais personalizados.

E não para por aí:  Na atenção e 
conhecimento de nossos consultores
de vendas especializados,
na qualidade da gravação do logotipo 
e personalizacao adequada, até a 
embalagem fi nal personalizada. 

Somos importadores diretos, com estoque 
próprio, isto dá segurança na origem dos 
produtos e agiliza a produção e a entrega.

Isto que nos diferencia e nos faz ser uma 
das principais empresas de brindes do país. 
Somos reconhecidos por isto e no último
ano ganhamos os principais prêmios do 
mercado promocional:
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M
OCHILAS & BOLSAS

Mochila skylounge executiva,
em nylon 1600 com rodas 
embutidas, porta laptop em 
neoprene e puxador retrátil. 
Cores disponíveis: grafite e preto.

MOCHILA TROLEY 
SKYLOUNGE
CN1 19

Mochila skylounge executiva,
em nylon 
embutidas, porta
neoprene e puxador retrátil. 
Cores disponíveis: grafite e preto.

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

MOCHILA LAPTOP 
SKYLOUNGE

CN1 18
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M
OCHILAS & BOLSAS

TROLLEY
RED DOT

CN3618

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. 

LAPTOP
RED DOT

CN7613

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

PET
RECICLADA

CN1 16

AVIATOR
CN1203

Belíssima maleta para 
notebook extremamente 
resistente. Alça de mão em 
alto acabamento, rodinhas, 
puxador em alumínio, com 
botão de acionamento e 
etiqueta de identificação.
Personalização a laser em 
placa de metal.

RECICLADARECICLADA

Mochila dobrável 
pet reciclada,
bolso frontal com 
fecho e bolsos 
laterais. Tenha uma 
mochila disponível 
a mão em todas
as ocasiões.



14 15

M
OCHILAS & BOLSAS

BACKPACK
CN07

Mochila Backpack em 
nylon emborrachado com 
30x45x12cm.

XINGU
CN13 13

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

XINGUXINGU
CN13 13

 e tablet 
acolchoadas, porta acessórios 
e compartimento lateral 

TRAVEL PACK
CN972

Esportiva, em nylon 600, dimensões 
60x35x30cm com dois bolsos 
laterais, bolso externo para roupas, 
bolso frontal e alça superior.

15
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M
OCHILAS & BOLSAS

NECESSAIRE 
SKYLOUNGE

CN1 17

Necessaire em nylon 1600 com 
fecho superior frontal, gancho 
para pendurar, compartimentos 
individuais em tela.

16

Bolsa de couro para viagem, 
com fecho frontal. 
Dimensões: 46 x 36 x 25cm.

TUSCANY
CN1 13
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M
OCHILAS & BOLSAS

ONPACK
CN0504

Mochila porta notebook 
confeccionada em nylon soft.  
Varias divisórias, proteção 
ergonomica acolchoada nas 
costas. Gravação logo bordado.

Bolsa de viagem em 
nylon 1600, rodas 
embutidas de silicone e 
alça retratil em alumínio.

19

Bolsa de viagem em 

PRESTIGE
CN0503

alça retratil em alumínio.
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M
OCHILAS & BOLSAS

HORIZON
LAPTOP

CN4613

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.

HORIZONHORIZON
LAPTOPLAPTOP

CN4613

MALA DE BORDO 
FALCON
CN2403

Material super resistente, 
rígido, sistema de rodas 
multidirecionais e puxador 
retrátil. Cadeado com segredo, 
amplo espaço interno, ideal para 
viagens curtas. Personalização a 
laser em placa de metal.

MALA DE BORDO MALA DE BORDO MALA DE BORDO MALA DE BORDO 
FALCONFALCON
CN2403

MALA DE BORDO MALA DE BORDO 

360º
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M
OCHILAS & BOLSAS

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

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.

MILANO
CN3 6 13

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

NECESSAIRE 
TOUCH 
CN19170

Necessaire compacta com dois 
compartimentos e fechos em zíper. 
Confeccionada em nylon leve e detalhes em 
couro sintético. Personalização em silk.

23

DURBAN
CN137
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M
OCHILAS & BOLSAS

CURSOR
CN4 40

Mochila esportiva 
em lona, diversas 
cores disponíveis.

CYBER
DOBRÁVEL
CN5613

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 na cidade.
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SOM
 & TECNOLOGIA

28

FONE DE
OUVIDO BEAT
CN3 6 20

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.

Fone de ouvido de 
alta qualidade.
Design ergonômico 
e acolchoado. 
Excelente opção de 
brinde. Na cor branca 
e logo impresso em 
ambos os lados.

29

HEAD PHONE 
SOUND

CN984
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SOM
 & TECNOLOGIA

POP PHONE
CN9 6 7 

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

Caixa de som com base, 
excelente design e ótima 
qualidade de som. Conecte 
seu celular ou Ipod e  
aproveite suas músicas 
com som ambiente. 
Perfeito para sua mesa de 
trabalho ou cabeceira.

DOCK 
STATION
CN2405

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

EXPAND
CN9 87
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SOM
 & TECNOLOGIA

CARREGADOR 
PARA CELULAR 

COLOR BANK
CN400

Power Bank portátil para 
celular, com chaveiro em argola, 
capacidade 1500mAh. Aplicação 
de logo em tampografia.
Um presente útil e sofisticado.

32

Carregador portátil em metal.
Não seja mais surpreendido com o 
final de bateria súbita. Capacidade 
2000MA (1 carga e meia), cabos 
adaptadores para Iphone4, Iphone5 
e Samsung  (mini USB incluso).
Leve e fácil de transportar.

33

CARREGADOR CELULAR 
WING METAL
CN0805
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SOM
 & TECNOLOGIA

MINI SPEAKER BOY
CN613

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

34

MINI SPEAKER BOYMINI SPEAKER BOYMINI SPEAKER BOYMINI SPEAKER BOY
CN613CN613

 para ouvir suas 
músicas com alta qualidade! 
Portátil, ideal para Ipod’s, MP3, 
iPhones, laptops e desktops. 

CANIVETE 
USB
CN2708

Lançamento! USB quatro 
entradas. Não fique na mão 
quando precisar carregar 
ou transferir dados do 
celular para computador ou 
notebook. Adaptável para 
qualquer tipo de aparelho.

35

Lançamento! USB quatro 
entradas. Não fique na mão 
quando precisar carregar 
ou transferir dados do 
celular para computador ou 
notebook. Adaptável para 
qualquer tipo de aparelho.

35
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SOM
 & TECNOLOGIA

KIT CHARGER 
USB DUO

CN1509

KIT CHARGER KIT CHARGER 
USB DUOUSB DUO

CN1509

Não seja mais surpreendido 
com o final de bateria súbita, 
carregue em seu carro, escritório e 
recarregue em qualquer tomada.

KIT CARREGADOR 
USB 3 PEÇAS
CN1508

SOM
 & TECNOLOGIA

SOM
 & TECNOLOGIA

Kit com carregador para celular, 
adaptador para carro e tomada USB. 
Em prático estojo para presente.
adaptador para carro e tomada USB. 
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SOM
 & TECNOLOGIA

Extensor com 4 entradas. 
USB dobrável.

38

Extensor com 4 entradas. 
USB dobrável.

HUB USB 
PEOPLE
CN148

39

SOM
 & TECNOLOGIA

SOM
 & TECNOLOGIA

RÁDIO 
DROP 
CN67

Curta sua música 
preferida no chuveiro! 
À prova de água com 
autoscan de estações 
e alça para pendurar. 
Disponível na cor prata.

RÁDIO RÁDIO 
DROP DROP 
CN67

Curta sua música 
preferida no chuveiro! 
À prova de água com 
autoscan
e alça para pendurar. 
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SOM
 & TECNOLOGIA

Use a última tecnologia em som.
Simplesmente apoie seu celular 
em cima do speaker e o som 
será amplificado! Sem cabo ou 
bluetooth necessário.

Use a última tecnologia em som.
Simplesmente apoie seu celular 
em cima do 
será amplificado! Sem cabo ou 

CAIXA DE SOM
WIRELESS
CN03658

41

CAR CHARGER 
USB
CN1506

Design moderno e 
compacto. Recarregue 
seu celular no carro. Um 
brinde útil e portátil.

CN1506
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SQUEEZES & CANECAS

45

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.

44

Lançamento! Garrafa 
infusora. Crie sua própria 
água com sabor natural, 
com os ingredientes que 
você selecionar.

GARRAFA 
FRUIT
CN1527

GARRAFA 
AQUA
CN3 6 17



SQUEEZES & CANECAS

46

CANECA 
TÉRMICA INOX

CN009

Capacidade 400ml.

Caneca térmica em inox, 
capacidade 400ml. Tampa 
de vedação com silicone. 
Personalização a laser ou 
em tampografia.

CANECA CANECA 
TÉRMICA INOXTÉRMICA INOX

CN009

Capacidade 400ml.

46

Caneca térmica em inox, 
capacidade 400ml. Tampa 
de vedação com silicone. 
Personalização a 
em tampografia.

Caneca térmica cristal 
400ml, diversas cores.

47

CANECA TÉRMICA 
CRISTAL
CN1 1

CANECA INOX 
ARCHI

CN19160



SQUEEZES & CANECAS
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COQUETELEIRA 
PROTEIN SHAKE 
CN3 27

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.

GARRAFA MOVE
CN982

Squeeze esportivo, em 
policarbonato e detalhes em 
metal. Canudo móvel retrátil. 
Dísponivel nas cores azul, 
grafite, vermelho e laranja.

POP 
GELFREEZE

CN172

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

GELFREEZEGELFREEZE

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



SQUEEZES & CANECAS
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GARRAFA 
SPORT
CN09

Garrafa Sport 
em alumínio 
capacidade 500ml.

GARRAFA GARRAFA 
SPORTSPORT
CN09CN09

NEW 
METAL
CN9 7 5

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

CURVE FIT
CN150

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

CURVE FITCURVE FIT
CN150



SQUEEZES & CANECAS

52

ZIP DOBRÁVEL
CN25

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 
22x12cm (base) e capacidade de 480ml. 
Quantidade mínima de 300 peças. 

ALUMÍNIO 
CARABINER

CN31

Garrafa 750ml prata, 
vermelho, azul e 
preto com gancho 
metálico carabiner.

ALUMÍNIO ALUMÍNIO 
CARABINERCARABINER

CN31

Garrafa 750ml prata, 
vermelho, azul e 
preto com gancho 
metálico carabiner.

53



SQUEEZES & CANECAS
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GARRAFA CONTOUR
CN19 19 0

Squeeze esportivo em alumínio, 
capacidade de 500ml. Canudo 
móvel retrátil. Disponível nas 
cores azul, vermelho e prata.

GARRAFA 
SLIM
CN3616

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

moderno na cor branca 

610ml. Bocal largo e alça 

55
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PEN DRIVES

58

Lançamento! Elegante chaveiro com
pen drive 8G acoplado. Um presente 
prático e sofi sticado para seus clientes.

BOSS
CN3658
BOSSBOSS
CN3658

Lançamento! Elegante chaveiro com
pen drive 8G acoplado. Um presente 

AGENDA
DIGITAL UNIQUE 
CN25896

Novidade! Agenda com fecho que é pen drive.
Ideal para reuniões, leve todos os seus arquivos 
e anotações. Um presente original.

Novidade! Agenda com fecho que é pen drive.
Ideal para reuniões, leve todos os seus arquivos 

DIGITAL UNIQUEDIGITAL UNIQUE
CN25896
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PEN DRIVES

CARD DRIVE 
BAMBOO 4G
CN887C

PEN DRIVE
BAMBOO 4G
CN36

Capacidade de 4G.

BAMBOO 4GBAMBOO 4G
CN887C

CANETA PEN DRIVE 
BMW 8G

CN 9 81

PEN DRIVE
LEATHER 4G
CN1422

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

61

PEN DRIVEPEN DRIVE
LEATHER 4GLEATHER 4G
CN1422

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

Design inovador, caneta esfero com 
pen drive de alta qualidade acoplado. 
Logomarca em prata cromado.
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PEN DRIVES

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

CANIVETE 4G
CN240B

CANIVETE 8G
CN240C

SUPERTALENT 8G
CN2101

CANIVETE 8GCANIVETE 8G
CN240C

63

PEN DRIVE
KEY  8G
CN302

e capa de proteção em 
couro sintético preto 
pespontado em branco. 

Pen drive em formato de 

Com corrente 
para chaves.

PICO 4G
CN3032B 

PICO 8G
CN3032C
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KITS GOURM
ET

KIT DRINKS 
WEEKEND
CN3 01

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.

CN3 01

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

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

PORTA VINHO 
BRUNELLO
CN1 14
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KITS GOURM
ETKIT QUEIJO 

BRYSTOL
CN9 74

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

68

KIT CHURRASCO 
MONTANA

CN 9 9 0

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

MONTANAMONTANA
CN 9 9 0

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

BORDEAUX
CN741

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

BORDEAUXBORDEAUX

DUETO
CN2542

Kit vinho com acessórios. 
2 peças em embalagem 
para presente.



72 73

KITS GOURM
ET

GLASS
CN989

Emborrachado, design em 
forma de taça contendo 
abridor, saca rolhas, conta 
gotas e funil. Ótima opção de 
brinde para todas as ocasiões.

Emborrachado, design em 
forma de taça contendo 
abridor, saca rolhas, conta 
gotas e funil. Ótima opção de 
brinde para todas as ocasiões.
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KITS GOURM
ET

KIT TAÇAS 
CN330

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.

KITS GOURM
ET

KITS GOURM
ET

KIT AVENTAL 
YARD
CN4 4

Kit avental para churrasco 
modelo Yard com avental, 
faca, luva, garfo, pegador, 
saleiro e pimenteiro.
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KITS GOURM
ET

76

KIT CHURRASCO 
BAMBOO
CN294

Kit churrasco contendo garfo e 
faca com cabo de bambu e tábua 
de bambu super resistente . 
Personalização de logo a laser 
na tábua inclusa. Um excelente 
presente útil e ecológico!

76

BAMBOOBAMBOO
CN294

Kit churrasco contendo garfo e 
faca com cabo de bambu e tábua 

KIT QUEIJO 
MAGNET

CN 2 89 7

 Presente sofisticado com tábua de 
queijos e 5 utensilios/facas especiais  
sempre a mão, fixados por magnetos.

CN 2 89 7
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ECOLÓGICOS

78 79
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ECOLÓGICOS

BLOCO EKO
CN1577

Com caneta reciclada e 
marcadores de página color.

80

BLOCO NATURE 
RECICLADO

CN157

Bloco nature com post it, 
caneta e folhas recicladas.

BLOCO NATURE BLOCO NATURE 

BLOCO EKOBLOCO EKO
KIT ZEN 
BAMBOO
CN305

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

PASTA
ECO LINEN
CN3 03

Pasta para eventos ecológica 
confecionada em fibra natural 
Eco Linen. Acompanha bloco 
e caneta reciclada, várias 
divisórias internas para porta 
cartões e documentos. 

ECO LINENECO LINEN

Pasta para eventos ecológica 
confecionada em fibra natural 
Eco Linen. Acompanha bloco 
e caneta reciclada, várias 
divisórias internas para porta 
cartões e documentos. 

CONJUNTO 
ECOWOOD

CN 24

Conjunto caneta esfero e 
lapiseira wood, produzido 
em madeira certificada, 
estojo em cartão.
Design exclusivo!
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ECOLÓGICOS

PASTA ECO COM
CANETA RECICLADA
CN52

Pasta Eco em papel reciclado
com porta cartões, compartimento 
interno, bloco para anotações,
post it e caneta reciclada inclusos.

Pasta Eco em papel reciclado
com porta cartões, compartimento 
interno, bloco para anotações,

 e caneta reciclada inclusos.

CONJUNTO BAMBOO NEW 
CANETA E LAPISEIRA

CN 2 50

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 18 x 6cm.

85
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ECOLÓGICOS

86

CARD DRIVE 
BAMBOO 4G
CN887C

RELÓGIO
MOVIDO A ÁGUA
CN14613

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.
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ECOLÓGICOS

SACOLA 
ECOLÓGICA

CN128

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

ECOLÓGICAECOLÓGICA

Sacola retornável, 

Mochila dobrável 
pet reciclada,
bolso frontal com 
fecho e bolsos 
laterais. Tenha uma 
mochila disponível 
a mão em todas
as ocasiões.

PET
RECICLADA

CN 1 16

as ocasiões.

laterais. Tenha uma 

RECICLADARECICLADA
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ECOLÓGICOS

MOLESKINE
CORTIÇA
CN5879

Lançamento! Caderneta de 
anotações tipo moleskine, 
capa em cortiça, fechamento 
com elástico.

CN5879

Lançamento! Caderneta de 
anotações tipo 
capa em cortiça, fechamento 
com elástico.

GRASS MAN
C N 56 9 4

Um brinde original e ecológico.
Bonecos em cerâmica branca,
a grama cresce naturalmente
na cabeça dando forma a cabelos 
diferentes. Basta pingar água
e esperar os resultados.
Lembre-se diariamente da 
importância da sustentabilidade.
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FEM
ININOS

PORTA JOIA 
LEATHER

CN309

Porta joias luxo. Excelente brinde 
feminino. Caixa rígida revestida em 
couro toledo com visor em vidro e 
interior acolchoado com várias divisões.

KIT BANHO 
WOOD
CN5847

Kit bem estar com balde madeira 
ecológica contendo escova, esponja, 
pedra pomes e espuma para banho.

94

WOODWOOD
CN5847
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FEM
ININOS

ESPELHO DE 
BOLSA COM LUZ 

CN21308

ESPELHO DE ESPELHO DE 
BOLSA COM LUZ BOLSA COM LUZ 

ESCOVA 
LULY
CN979

Estojo com espelho e 
escova, modelo Luly.

Leve na sua bolsa 
esse compacto 
espelho com luz. 
Modelo redondo. 

ESCOVA ESCOVA 
LULYLULY
CN979

NECESSAIRE 
MAISON

CN 19 180

Necessaire frasqueira em matelaisse com 
espaço amplo. Interior com detalhe rosa. 
Vários compartimentos internos, para 
organizar seus produtos de beleza com 
muito mais praticidade.

NECESSAIRE NECESSAIRE 
MAISONMAISON

CN 19 180
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FEM
ININOS

PORTA 
BOLSA

CN3071

Suporte de mesa 
para bolsas.

CHAVEIRO 
MADAM
CN746

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

Belíssima caneta com 
cristais. Acionamento 
giratório, escrita leve. 

9999

Belíssima caneta com 
cristais. Acionamento 
giratório, escrita leve. giratório, escrita leve. 

CANETA 
CRISTAL
CN08963



FEM
ININOS
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KIT PINCÉIS 
5 PEÇAS
CN16 0

Kit pincéis com 5 peças, 
embalagem plástico  
translúcido fosco.

SLIM PINK 
CN3616B

Squeeze com design 
moderno. Com capacidade 
de 610ml. Bocal largo e 
alça para carregar.

CN3616B

Squeeze com 
moderno. Com capacidade 
de 610ml. Bocal largo e 
alça para carregar.

KIT MANICURE 
LEATHER

CN70

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

KIT MANICURE 
NEW
CN7 3 1

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

nas cores vermelho e preto.
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FEM
ININOS

KIT NATURE 
BEAUTY

CN30

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.

BEAUTYBEAUTY
CN30

KIT MANICURE 
DELUXE
CN2587

Kit manicure com cortador, 
pinça, lixa e espátula em 
aço inox. Acompanha 
embalagem em metal. 
Design sofisticado, perfeito 
para levar na bolsa.
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TRAVEL

CADEADO
LOCKSTEEL

CN5009

Cadeado em metal para 
Bagagens. Indispensável 
para sua viagem e Ideal 
para deixar seus pertences 
seguros! Acompanha 
caixinha de presente.

ADAPTADOR
TRAVEL WHITE 
CN3 03 3

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, dimensões 7,5 x 4,5cm.

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

TRAVESSEIRO
VIAGEM NECK 
CN195

BALANÇA DE 
MALA DIGITAL
CN3622

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.

MALA DIGITALMALA DIGITAL
CN3622
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canetas

conjunto elegance 
CN3 256

Com design moderno, 
em metal escovado e 
detalhes em textura.
Acondicionado em 
estojo luxo rígido com 
placa em metal para 
personalização.

111

caneta Hampton 
CN3257

Caneta esfero em aço 
escovado, acionamento 
giratório. Acompanha um 
lindo estojo para presente.
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canetas

conjunto VeRano 
caneta e lapIseIRa
CN3 20

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

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

caneta DIamonD
CN323
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canetas

Caneta esfero em aço 
detalhes em relevo  e 
escrita suave. Disponível 
nas cores grafite, azul, 
prata, vermelho e preto.

114

caneta munDI
CN25879

Caneta esfero Chrome 
em metal com corpo 
emborrachado. estojo 
individual, logo cromado. 
Design exclusivo!

BRanD 
cHRome

CN 18574
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canetas

caneta couRo 
leatHeR

CN 54 41

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

conjunto leatHeR
CN3 4

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

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

caneta laseR 
pen com estojo

CN 2 70

Caneta laser pen na cor 
prata com laser para 
apresentação e white led.

conjunto 
couRo ItalY
CN13101

caneta sYm
CN13103

Caneta metálica em várias 
cores com clip de metal.

conjunto 
manHattan
CN1402

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

caneta maRca 
teXto pRata

CN49

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

caneta e maRca 
teXto Due
CN124

Design exclusivo!
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canetas

caneta cItY com 
tuBo metal
CN588

Caneta esfero com 
tubo metal.

caneta maRca 
teXto metal
CN553

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

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

124

conjunto caneta e 
lapIseIRa WInneR
CN13 9 9 9

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

caneta 
stRIp
CN60

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

caneta esFeRo 
BlenD
CN326
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canetas

atHens
CN1007

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

muRano
CN3 003

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

Caneta plástica esfero, 
em resina e metalizada, 
empunhadura emborrachada, 
diversas cores.

caneta 
sInus

CN 58
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OFFICE

CADERNO 
WIRE
CN27896

Caderno executivo, 17x24cm, 
com wire-o 208 páginas.
Capa dura, nas cores: azul, 
vermelho, preto e marrom café. 
Incluindo gravação de logo
Hot Stamping.

CN27896

Caderno executivo, 17x24cm, 
com wire-o 208 páginas.
Capa dura, nas cores: azul, 
vermelho, preto e marrom café. 
Incluindo gravação de logo
Hot Stamping.

CADERNO DE 
ANOTAÇÃO

C N 2 301 1

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

ANOTAÇÃOANOTAÇÃO

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

BASTÃO SYTLUS 
CN19 9 1

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

BASTÃO SYTLUS BASTÃO SYTLUS 

touch screen, 
com ponta emborrachada que 
não risca a superfície da tela.

ESTOJO
MARCA TEXTO

CN740

Estojo marca texto Slim 5 cores.
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OFFICE

SUPORTE DE CELULAR 
STYLUS
CN3 15  

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

SUPORTE DE CELULAR SUPORTE DE CELULAR 
STYLUSSTYLUS
CN3 15  

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

PRONOTE 
CN198

Caderneta de anotações tipo Moleskine, 
capa em couro sintético, bolso interno, 
fechamento com elástico.

CN198
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OFFICE

BLOCO POST IT 
COLOR

CN 1 19 1

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

MARCADOR DE 
TEXTO SPLASH
CN200

Marcador de texto com 5 cores. 
Design e praticidade! (min 300 peças)

MARCADOR DE MARCADOR DE 
TEXTO SPLASHTEXTO SPLASH

PORTA CELULAR 
DE MESA STYLUS
CN3 224

Suporte dobrável de mesa 
com ponta touch screen. 
Disponivel nas cores azul, 
preto, vermelho e laranja.

134



136 137136 137

RELÓGIOS & ELETRÔNICOS



138 139

RELÓGIOS & ELETRÔNICOS

RELÓGIO COM
PORTA RECADO CLIP
CN9 07

Relógio de mesa, porta recado 
ou retrato. Útil para ter em 
sua mesa de escritório. 

RELÓGIO DE
MESA SPLIT
CN6 1

Relógio digital modelo split 
com boa área de impressão, 
dimensões: 9x2cm.

MESA SPLITMESA SPLIT
CN6 1

Relógio digital modelo split

RELÓGIO COMRELÓGIO COM
PORTA RECADO CLIPPORTA RECADO CLIP

RELÓGIO
SILVER
CN3078

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

, marcador de 
temperatura e calendário.

PORTA RETRATO 
MEMORY

CN 36 3

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

Espaço para 2 fotos (10x15cm e 6x6cm) com 
relógio digital, alarme, data e temperatura.

BIG FAMILY
CN978

CALCULADORA 
SOLAR
CN9 7

CALCULADORA COM PORTA 
CARTÃO E MINI CANETA

CN912

Calculadora solar com bloco 
e mini caneta. Acompanha 
capa de couro sintético. 
Dimensões: 14,6x10,5cm.

Mínimo de 300 peças.

CARTÃO E MINI CANETACARTÃO E MINI CANETA

Mínimo de 300 peças.

141
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RELÓGIOS & ELETRÔNICOS

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

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

RELÓGIO 
HOUSTON
C N2004

142

Função relógio, temperatura, 
calendário e alarme.

RELÓGIO 
VOYAGER

CN 12 5

RELÓGIO
BLACK LABEL

C N 2 107

Relógio de pulso com 
pulseira emborrachada, 
mostrador analógico.

143
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UTILIDADES & FERRAM
ENTAS

FERRAMENTA 
LIGHT TOOLSET
CN007 7

Kit completo com 
diversas funções e 
dezessete ferramentas, 
lanterna embutida.

FERRAMENTA FERRAMENTA 
LIGHT TOOLSETLIGHT TOOLSET
CN007 7

Kit completo com 
diversas funções e 
dezessete ferramentas, 
lanterna embutida.

LANTERNA
RECARREGÁVEL ECO

CN73

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

Lanterna recarregável 

MULTI TOOL 
LIGHT STEEL
CN4589

Ferramenta multi função, 
8 utilidades e lanterna led, 
detalhes em aço escovado. 
Um presente útil e prático.

LIGHT STEELLIGHT STEEL
CN4589
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UTILIDADES & FERRAM
ENTAS

Guarda chuva dobrável 
com cabo em alumínio, 
estrutura reforçada.

RAIN
GUARDA CHUVA

CN191 10
GUARDA CHUVAGUARDA CHUVAGUARDA CHUVAGUARDA CHUVA

CN191 10

COFRE
CN959

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

Chaveiro sofisticado, 
em aço com detalhes 
em couro pespontado. 
Personalização a laser. 
Acompanha embalagem 
de presente com berço.

CHAVEIRO 
HOUSE
CN19 89

CHAVEIRO GIRO
CN883

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

Chaveiro em metal giratório,
personalização à laser.

CN19 89

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

Chaveiro em metal giratório,
personalização à

CHAVEIRO 
OLIVER
CN234

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

153

Chaveiro sofisticado, 
em aço com detalhes 
em couro pespontado. 
Personalização a 
Acompanha embalagem 
de presente com berço.

CHAVEIRO 
RIVERA
CN47896
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CHAVEIROS

CHAVEIRO 
LONDON

CN1755

CHAVEIRO 
MEMORY
CN3 04

Chaveiro em metal 
polido e fosco.

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

CHAVEIRO CHAVEIRO 
MEMORYMEMORY

memory,
em aço, com porta retratos, 

CHAVEIRO CHAVEIRO 

Chaveiro em metal 
polido e fosco.

CHAVEIRO 
LASER POINT

CN 2 51 1

Chaveiro em metal com laser
para apresentações e caneta Esfero.

CHAVEIRO 
CADEADO
CN600

Em metal brilhante 
ou fosco com argola.
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KITS EXECUTIVOS

Prática, com porta cartões 
e cédulas com elástico 
interno para prender bem 
notas e documentos. 
Medindo 10,5x7cm.

CARTEIRA
STRIPE LEATHER
C N976

KIT TORINO
CN30 7

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

KIT TORINOKIT TORINO

Kit executivo contendo porta celular, chaveiro e Caneta 
Esfero com detalhes em couro e ponta

KIT TORINO II
CN308

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

159

KIT TORINO IIKIT TORINO II

Kit executivo contendo 
Caneta Esfero com ponta 

 e chaveiro 
com detalhes em couro. 
Acondicionados em caixa 
para presente com berço. 
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KITS EXECUTIVOS

Porta cartões em couro com 
detalhes em alumínio.

PORTA CARTÃO 
RIVIERA

CN9070

PORTA CARTÃO
DE ALUMÍNIO E COURO 
C N236

Porta cartão em couro e
aço inox, design sofisticado, 
personalização à laser. 

Porta cartões em couro com 
detalhes em alumínio.

KIT PORTA CARTÃO COURO 
COM CANETA LEATHER
CN109

Kit com porta cartão 
e caneta Leather. 
Embalagem caixa de 
cartonagem preta.
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KITS EXECUTIVOS

KIT ROTTERDAM
CN2425

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

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

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.

Pasta portfolio com bloco, 
calculadora, porta cartões e bolso 

PASTA PORFOLIO
BLACK
CN50

PASTA EVENTO 
MEETING 
C N13077

Pasta Meeting para 
reuniões e convenções 
em couro sintético 
medindo 33.8x26cm com 
porta cartões, divisórias 
para folhetos, porta 
caneta, bloco com fecho.

medindo 33.8x26cm com 
porta cartões, divisórias 

caneta, bloco com fecho.
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KITS EXECUTIVOS

CAPA
PORTA IPAD 
CN971

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

MOLESKINE EXECUTIVE 
COM CANETA WIN 
C N321

Moleskine executivo com 
caneta esfero embutida. 
Praticidade para reuniões e 
viagens. Dimensões 20x 13,5cm. 
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KITS EXECUTIVOS

MINI CARTEIRA COM 
BLOCO E CANETA
CN306

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. 

166

KIT GIFT ONE
CN0859

Kit executivo com caneta esfero 
e Moleskine. Acondicionado em 
caixa para presente.

Kit executivo com caneta esfero 
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KITS EXECUTIVOS

KIT CEO
CN17489

Sofisticado kit executivo 
com agenda de evento em 
tecido e detalhes em couro, 
com bloco A4, porta cartões 
e caneta esfero com ponta 
touch screen. Acompanha 
embalagem para presente.

168

KIT RIVIERA
C N3286

Caneta Leather e chaveiro 
Riviera com detalhes 
em couro pespontado. 
Embalagem em caixa 
preta de cartonagem. 
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